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* رئيس التحرير
قضية  مثل  القدم،  منذ  االنسان  حوهلا  اختلف  قضية  »ال 
تقي  حممد  السيد  الديني  املرجع  سامحة  قال  هكذا  القيادة..«، 
ألن  املقدسة،  بكربالء  حمارضاته  احدى  يف  ظله-  دام   – املدريس 
االلتزام  ثم  واألكمل،  لألصلح  والطاعة  الوالء  تعني  القيادة 
ليغلب  وبقوة،  غريه  قبل  النفيس  العامل  يتدخل  وهنا  بتوجيهاته، 
فيتخذ   ، العقيل  وحتى  واالخالقي  الديني  العامل  كثرية،  احيانًا 
االنسان قراره املسبق بالرفض، وفق معايري خاصة متليه عليه نفسه، 
وليس دينه وأخالقه وعقله.. وهكذا كانت املسألة وراء أول جريمة 
يف التاريخ البرشي، عندما أقدم قابيل عىل قتل أخيه هابيل، عندما 
لطاعته  واألحسن،  األفضل  وكان  هابيل،  قربان  تعاىل  اهلل  تقّبل 

تعاىل،  اهلل  سبيل  يف  لديه  ما  أعّز  وتقديم  نيته  وخلوص  املحضة، 
آدم  النبي  أبيه  خلالفة  األجدر  سيكون  هابيل  أن  بمعنى  وهذا 

أيب  بن  عيل  اإلمام  حمنة  كانت  أيضًا،  وهكذا  السالم.  عليه 
طالب.. هذا االمام املظلوم، الذي طاله الظلم، ليس ألنه 

به حفيظة ودفينة اآلخرين، كام حصل  عمل شيئًا وأثار 
ألخيه هابيل، إنام ألن الرسول االكرم، وبحكم وقضاء 

مربم من السامء، أظهر هويته احلقيقية أمام املسلمني، يف 
اآلخرين،  من  أفضل  فهو  وإذن؛  ُخم«،  »غدير  منطقة 

وكان البد من القول عىل مضض: »بٍخ بٍخ لك يا عيل.. 
اصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة.. »! 

لكن ما السبيل اىل قتل وإلغاء »الغدير«..؟! فالزمن 
تصفية  بسهولة  االمر  وليس  تغريت،  والظروف  تطور، 

ألف  مائة  نحو  ومسمع  مرأى  عىل  جاء  اهلتاف  ألن  هابيل، 
مائة  »الغدير«  كتابه  يف  االميني  العالمة  أحىص  وقد  مسلم، 

التارخيية.  احلادثة واحلقيقة  النبي، رووا هذه  وعرشة من اصحاب 
قلبها،  رضب  ثم  »الغدير«،  عىل  االلتفاف  من  مناَص  ال  إذن؛ 
وهي »املرجعية«.. فام هو الدليل عىل أن النبي االكرم أراد بـ »من 
بعده..؟!  من  واخلالفة  احلكم  مواله«،  عيّل  فهذا  مواله،  كنت 
ويسوقون  والوّد،  املحّبة  وإظهار  تقريب  هو  يقولون-  – وكام  إنام 
الرسالة،  قيم  بعيدة عن  القرابة والصهرية، وهي  اىل ذلك دعاوى 
وهم منها أبعد.. لكن »هدير الغدير«، وقوته الالمتناهية، أحبطت 
تلك املحاولة، فكانت املحاولة التالية، زرع بدائل ملرجعية الغدير، 
من قبيل، مرجعية احلاكم، وإن كان فاسقًا، ومرجعية الدستور، أو 
الوطن، أو الديمقراطية، أو حتى احلزب وااليديولوجية، وشهدنا 
أصحاب  بذهلا  التي  املضنية  اجلهود  حجم  املاضية،  العقود  طيلة 
والفشل  فائدة.  دون  لكن  الواقع  اىل  لتسويقها  املرجعيات  تلكم 
واالحباط يثبته الزمن تارًة، والناس تارًة أخرى.. فأي مرجعية من 
تلكم املرجعيات أثبتت نجاحها للشعوب واألمم خالل العقود بل 
الناس وما يزالون يف حرية من أمرهم  القرون املاضية؟ حتى بات 
واحيانًا  الدستور،  مرجعية  يف  العجز  جيدون  فاحيانًا  احلّكام،  امام 

يصابوا يف  الفشل يف مرجعية احلزب وااليدلوجية، وحتى  جيدون 
يكونوا  أن  قبلوا  أن  بعد  الوطن  باالحباط يف مرجعية  احياٍن كثرية 
الفيايف  يف  غفلة،  حني  عىل  انفسهم  وجدوا  لكنهم  »وطنيني«، 
والصحاري وبني الوديان، مرشدين، ال حيملون من وطنهم سوى 

أرواحهم.
فنعرف  احلق  نعرف  حتى  الغدير«  »مرجعية  اىل  بحاجة  نحن 
األوامر  نعرف  أن  قبل  السالم،  عليه  إمامنا  أوصانا  كام  أهله، 
احلكومية او العسكرية، وقبل أن نحفظ القوانني الوضعية، فإذا كان 
واقفة  تبقى  فاهنا  الفوىض،  الناس وتفادي  من شأهنا تسيري شؤون 
عىل قدم واحد، وإال فان القانون جيد عندما يأمرك بالوقوف عند 
لكنك  املشاة،  يعرب  او  االخرى،  السيارة  تعرب  حتى  طرق،  مفرتق 
تتفاجأ أن هذا القانون يتبّخر عندما تعدو سيارة أو موكب سيارات 
فيه. وقْس  انه طريق مفتوح، ال أحد  لو  املفرتق، كام  مظللة هذا 

عل ذلك..
عن  فضاًل  العامل،  يف  احلاكمة  واالنظمة  القوانني  نعم؛ 
العدل واألمانة والصدق  تقّر بفضل  انظمة احلكم لدينا، 
واخليانة  الظلم  تنبذ  كام  السامية،  القيم  من  وغريها 
وذاك  ظامل  هذا  أن  حيدد  الذي  من  لكن  والكذب، 
مظلوم..؟ أو هذا كاذب وذاك صادق..؟ اهنا مرجعية 
الغدير التي تصل بني االرض والسامء، وثبت بالدليل 
العقيل والنقيل، أهنا األجدر عىل قيادة االنسان واحلياة، 
فهل ثبت أن نبي او ويص او رسول، أتى بام يلحق الناس 
واحلاكمون  الطغاة  فعلها  كام  واملعاناة،  والضيم  األذى 
الظلمة طيلة فرتات التاريخ؟ واذا سألنا املرشعني واملقننني 
يف برملانات العامل؛ ما هو أساس وجذور القوانني التي تسنّوها 
احلاجات  أمام  يصمد  ال  فضفاضًا،  اجلواب  سيأيت  للناس؟ 
ينشده  الذي  واالستقالل  فاحلرية  لالنسان،  واحلقيقية  االساسية 
الذي  واالرهاب  والتكفري  والفضيلة،  االخالق  تقومها  االنسان، 
ما يزال هيّز جدار االمن يف بالدنا، يعاجلة »الغدير« باملنطق واحلجة 
يستصلح  املؤمنني  أمري  جيعل  الذي  هو  »الغدير«  ان  كام  البالغة، 

األرايض البور يف املدينة، طيلة )25( عامًا، والقائمة طويلة..
الكريم،  والقرآن  االسالم  أبناء  نحن  نبقى  هل  هذا؛  كل  مع 
اىل  الوصول  امكانية  يف  والتحقيق  والدراسة  البحث  نخوض 
»الغدير«، من عدمه..؟ أم نشهد حماوالت افراغها من حمتواها، او 

حرصها يف خانة التاريخ والرتاث، وغري ذلك..؟ 
ان قرارًا شجاعًا وخطوات ثابتة وقوية نحو »الغدير«، تنفض 
التخلف،  عالئم  من  وغريها  واهلزيمة  واالحباط  اليأس  غبار  عنّا 
عندها يتحسس الناس يف بالدنا، طعم االنسانية واحلرية والعدالة 
القرآنية  القاعدة  عىل  ذلك  يف  وهم  النبيلة،  والقيم  والفضيلة 
احلكيمة، »اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن«، وليكون مجيع احلكام يف بالدنا 
ولن  والسالمة،  اخلري  كل  فيه  »الغدير«  أن  مطمئنني،  االسالمية 

يلحق الرضر بأحد.
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وراء األخبار

هل يستبدل 
األمريكيون آل خليفة؟

* السيد جعفر العلوي

يف  خ��ل��ي��ف��ة  آل  ح���ك���م  ي���ع���ود 
قادمني   ،1783 ع��ام  اىل  البحرين 
م��ن وس���ط جن���د، ب��ع��د م��س��رة من 
فبسطوا  العنف،  وانتهاج  القرصنة 
عاّدين  اجل��زي��رة،  ه��ذه  يف  نفوذهم 
البحرين  شعب  وكأن  فتحًا،  ذلك 
واضح  تعبر  وه��و  مسلمًا،  يكن  مل 
بالتمّكن على  يكشف مدى فرحهم 
أع��دائ��ه��م م��ن ال��س��ك��ان األص��ل��ي��ني 
للبحرين، كما يكشف عن حقيقة 
أن  العريق. إال  البلد  إحتالهلم هلذا 
آل خليفة مل حيصلوا على استقرار 
س��ي��اس��ي ط�����وال ه����ذا اإلح���ت���الل. 
اإلقليميتان  القوتان  كانت  فقد 
ال���دول���ة  امل��ن��ط��ق��ة،  ال���ك���ري���ان يف 
يف  العثمانية،  وال��دول��ة  اإلي��ران��ي��ة 
ص����راع ن��ف��وذ ع��ل��ي��ه��ا، األم����ر ال��ذي 
جعل آل خليفة يرفعون مرة العلم 
العثماني،  العلم  وم��رة  اإلي��ران��ي، 
ف��ي��م��ا ك�����ان س���ل���ط���ان م��س��ق��ط ، 
إفريقيا،  جهة  م��ن  إم��ت��داده  وبعد 
وحاول  البحرين،  يف  طمعًا  حيمل 
السيطرة عليها مرارًا، حتى حتقق 
التاسع  ال��ق��رن  ب��داي��ة  يف  ذل���ك  ل��ه 
العاشر، فما كان من آل خليفة، إال 
أن طلبوا من آل سعود أن يعينوهم 
وحني  العمانيني،  من  التخلص  يف 
متكن  الوهابيون  بالفعل من إخراج 

هم  طمعوا  البحرين  من  العمانيني 
مما  منها،  اخل��روج  رفضوا  و  فيها، 
ل��إس��ت��ن��ج��اد  اض��ط��ر آل خ��ل��ي��ف��ة  
الوهابيني،  إلخ��راج  عمان  بسلطان 
األجنليز  أن  خليفة  آل  رأى  أن  اىل 
ه���م ال��ض��م��ان��ة امل��ث��ل��ى ل��وج��وده��م 
ال��ق��وى  يف احل���ك���م أم�����ام أط���م���اع 
هلم  خضعوا  وبالفعل  اإلقليمية، 
كاماًل يف عدة إتفاقيات، واستقووا 
األقليميني،  أع��دائ��ه��م  مقابل  بهم 
ظاّنني أن ذلك هو نهاية ملشاكلهم 
للغرب  اخل��ض��وع  أن  إال  البقاء،  يف 
ال��ك��اف��ر ج��ع��ل ال��ش��ع��ب ال��ب��ح��ران��ي 
لسببني:   1919 ع��ام  عليهم  ينتفض 
آل  أن  اجل��م��اه��ر،  ش��ع��ور  األول، 
بداية  يف  املسلمني  خ��ذل��وا  خليفة 
القرن املاضي، حني مّكنوا اإلجنليز 
قاعدة  اىل  بتحويلها  البحرين  يف 
ل��ل��ه��ج��وم ع��ل��ى ال���ع���راق وإح��ت��الل��ه 
ألحكام  خمالف  أم��ر  وه��و   ،1916 يف 
الكفار  اختاذ  حيرم  الذي  االس��الم، 
أولياء. والسبب الثاني: متلمل شعب 
آلل  ال��واس��ع  الظلم  م��ن  البحرين 
إص��الح��ات  ألي  ورف��ض��ه��م  خليفة 

سياسية وتنظيمية للبلد. 
الشعب  إنتفاضة  مواجهة  ويف 
لإجنليز  خليفة  آل  خضوع  إزداد 
امليجر  ف��أرس��ل��وا  ف��أك��ث��ر،  أك��ث��ر 
الذي  االجنليزي  الضابط  »ديلي« 
ش����ارك يف ق��م��ع ث����ورة ال��ع��ش��ري��ن 
ليحكم  ب���ال���ع���راق،  ال��دي��وان��ي��ة  يف 
ثورة  بعد  كامل  بشكل  البحرين 
آل  ويصبح  ال��ع��راق،  يف  العشرين 
خ��ل��ي��ف��ة ه��م ال��واج��ه��ة اخل��ارج��ي��ة 
اإلجنليزي  التدخل  هذا  حلكمهم. 
املطلبية  الشعب  إنتفاضات  أجهض 
الواحدة تلو األخرى واليت تفجرت 
وحني  و1965.  و1956   1936 يف  م��راراً 

غ������ادر اإلجن���ل���ي���ز م����ن ال��ب��ح��ري��ن 
ج��اءت   1971 ع��ام  ق��وات��ه��م  ساحبني 
امل��ت��ح��دة ل��ت��ح��ت��ل نفس  ال���والي���ات 
امل���وق���ع اإلس���ت���ع���م���اري ال��س��ي��ادي، 
البحرية  »اجلفر«  قاعدة  وحتولت 

من االجنليز اىل األمريكان.
ال��ن��ظ��ام  مت��ك��ن   1999 ع���ام  ويف 
ب���دع���م وخت��ط��ي��ط  و  اخل���ل���ي���ف���ي، 
إنتفاضة  إج��ه��اض  م��ن  إم��ري��ك��ي، 
ال��ش��ع��ب امل��ط��ل��ب��ي��ة ال����يت ت��ف��ج��رت 
واليوم أصبح  طوال مخس سنوات، 
خيوط  كل  يديرون  األمريكيون 
ال��ش��ع��ب ب��ع��د تفجر  امل��واج��ه��ة م��ع 
 .2012 ف��راي��ر   11 يف  ال��ك��رى  ث��ورت��ه 
السعودي  اإلح��ت��الل  ق��وات  ف��ن��زول 
بعد  مباشرة  جاء   2011 م��ارس   14 يف 
خ����روج وزي����ر ال���دف���اع االم��ري��ك��ي 
»روب�������رت غ��ي��ت��س« م���ب���اش���رة من  
ال���ب���ح���ري���ن، و وص�����ول »ج��ي��ف��ري 
اخلارجية  وزي��ر  مساعد  فيلتمان« 

األمريكي اىل املنامة.
األمريكية  الرعاية  واستمرت 
م��س��ؤول��ني  مب���ج���يء  خ��ل��ي��ف��ة  آلل 
التهديد  بلغة  يتحدثون  امريكيني 
وال��وع��ي��د ل��ق��وى امل��ع��ارض��ة ط��وال 
م��راح��ل ال���ث���ورة، ول��ت��غ��ط��ي��ة ذل��ك 
ال��دع��م ي��ت��خ��ذ األم��ري��ك��ان م��وق��ف��ًا 
مطالب  تأييد  يف  ولفظيًا  شكليًا 
يف  ينخر  رصاصهم  أن  إال  الشعب، 
أج��س��اد ال��ش��ب��اب ال��ب��ح��ري��ي، وآخ��ر 
الدعم األمريكي لنظام آل  مفاصل 
خليفة متثل يف وجود مايكل بوزنر 
األمريكي  اخلارجية  وزير  مساعد 
مؤمتر  يف  اإلن��س��ان  حقوق  لشؤون 
ل��ي��ت��ن��اول  خ��ص��ي��ص��ًا،   »2 »ج��ن��ي��ف 
سبتمر   19 يف  ال��ب��ح��ري��ن  ق��ض��ي��ة 
2012، فقد  ترشح من كواليس هذا  
امل��ؤمت��ر اخل���اص مب��ج��ل��س حقوق 

أن  املتحدة  لألمم  التابع  اإلن��س��ان 
األوربية  للدول  اللوم  وج��ه  بوزنر 
النظام  على  الضغط  ارادت  ال��يت 
اخل��ل��ي��ف��ي إلي���ق���اف اإلن��ت��ه��اك��ات 
ال���واس���ع���ة  حل��ق��وق اإلن���س���ان. أم��ا 
وزيرة  و  أوباما  اإلمريكي  الرئيس 
ع��روا  فقد  اإلمريكية  اخل��ارج��ي��ة 
م�������رارًا ع���ن دع��م��ه��م ل��ل��خ��ط��وات 
)امللك(  يقودها  اليت  )اإلصالحية( 
مح��د وت��أك��ي��ده��م ع��ل��ى ال��ع��الق��ة 
النظام اخلليفي  اإلسرتاتيجية بني 

معهم.
ل���ك���ن أم������ام ب���س���ال���ة وق������وة و 
أصبح  الذين  البحرين  ثوار  صمود 
مضربًا  قوتهم  وتصاعد  صمودهم 
ل��ل��م��ث��ل، ب���االص���رار ع��ل��ى إس��ق��اط 
خ��ي��ارات  ه��ن��اك  اخلليفي،  ال��ن��ظ��ام 
إما   املتحدة«  ال��والي��ات  أم��ام  ثالثة 
ال��ب��ح��ري��ن، كما  اإلن��س��ح��اب م��ن 
ان��س��ح��ب اإلجن��ل��ي��ز م��ن ق��ب��ل، وه��و 
إحتمال مستبعد. أو تقوم  باستبدال 
آل خليفة  كليًا أو بعض وجوههم 
النكدة  بآخرين المتصاص الغضب 
الشعيب العارم، وهو إحتمال وارد، أو  
تبقيهم وتستمر يف مؤازرة ظلمهم 
م��ن��ت��ه��ك��ة ك���ل ح��ق��ائ��ق و وق��ائ��ع 
األرض والسماء، وهو إحتمال وارد 

ايضًا.
كامنة  ق��وة  البحرين  يف  إن 
األمريكيون،  يعرفها  ال  وعظيمة 
وه���ي أق����وى ب��ك��ث��ر م��ن ق���وة ث��وار 
ف��ي��ت��ن��ام، ان���ه���ا ال��ع��م��ل ب��األس��ب��اب 
ال��ع��ظ��ي��م، يف  وال��ت��وك��ل ع��ل��ى اهلل 
بالسنن  واألخ���ذ  اإلن��ت��ص��ار،  حتقق 
الكريم،  ال��ق��رآن  يف  املثبتة  االهلية 
ما  وه���و  واحل����ق،  اهلل  ن��ص��رة  منها 
كانت  مهما  امل���ؤزر،  النصر  جيلب 

الظروف. 
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»قانون البنية التحتية« والبحث عن ثمن البناء
ُيصر رئيس احلكومة العراقية 
ن������وري امل���ال���ك���ي ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى 
تصويت جملس النواب على مشروع 
»ق���ان���ون ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة« ال���ذي 
االبعاد  واسعة  عمل  خطة  يتضمن 
إلعادة  طويلة،  سنوات  مدى  وعلى 
ال��ب��ن��اء واإلع���م���ار يف ال���ع���راق، من 
معها  تتفق  اجنبية  ش��رك��ات  قبل 
احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة. ع��ل��ى أس��اس 
حمل  لكن  ب��اآلج��ل«،  »ال��دف��ع  فكرة 
القانون حجم  إث��ارة اجلدل يف هذا 
الشركات  ستجنيها  ال��يت  الفوائد 
العراق،  من  املستقبل  يف  االجنبية 
واألهم منه، حجم الفائدة اليت تعود 

على العراق.
ه��ذا  ي���ك���ون  أن  م���ن  اخل��ش��ي��ة 
القانون وسيلة غر مباشرة لتكبيل 
مالية  ال��ت��زام��ات  جب��م��ل��ة  ال���ع���راق 
الوضع  على  ذلك  وانعكاس  عاملية، 
االق��ت��ص��ادي ال��داخ��ل��ي، حت���ول اىل 
الكتل  ب��ني  واجل���ذب  للشد  وسيلة 
داخل  اساسًا  املتصارعة  السياسية 

القائمة  النواب، متمثلة يف  جملس 
الكردستانية،  والكتلة  ال��ع��راق��ي��ة 
سابق،  وق��ت  يف  حاولتا  واالث��ن��ت��ان، 
وم����ن خ����الل ج���ه���ود وحت���رك���ات 
املالكي  عن  الثقة  سحب  حممومة 
املطلوب  العدد  جبمع  الرملان  داخل 

من تواقيع النواب.  
أما ائتالف دولة القانون، الذي 
ي��رأس��ه امل��ال��ك��ي، وامل��ن��ض��وي حتت 
فانه  ال���وط���ي«،  »ال��ت��ح��ال��ف  خيمة 
جيد يف هذا القانون، خدمة للعراق 
ال���ذي دم��رت��ه احل����روب وال��ك��وارث 
االق��ت��ص��ادي��ة يف ال��ع��ق��ود امل��اض��ي��ة 
رأي  وه��ذا  البائد،  النظام  ي��د  على 
ومعه  مبعظمه،  الوطي  التحالف 
التيار الصدري، الذي ُعرف مبواقفه 
املتشددة احيانًا إزاء سياسات املالكي. 
وم����ن امل���واق���ف امل���ؤي���دة داخ���ل 
التحالف الوطي ما صرح به النائب 
ال��رمل��ان  يف  العضو  ال��ط��ريف  حبيب 
ع���ن اجمل���ل���س االس����الم����ي االع��ل��ى 
مم��ث��اًل ب���«ك��ت��ل��ة امل���واط���ن«، حيث 

التحتية مهم  البنى  قانون  »ان  قال: 
العراق،  التحتية يف  البنى  جداً، ألن 
بسبب  مدمرة،  اجلميع  يعلم  كما 
عاشها  ال���يت  احل����روب  ت��راك��م��ات 
العراق يف عهد النظام البائد، وايضًا 
االداري  والفساد  االح��ت��الل  بسبب 
اىل  حباجة  حن��ن  بالتالي  وامل��ال��ي، 
محلة وطنية شاملة لالعمار ونرى 

يف هذا القانون امراً اجيابيًا..«.
لقناة  ت��ل��ف��زي��ون��ي  ح��دي��ث  ويف 
رّكز  للدولة،  التابعة  »العراقية« 
امل��ال��ك��ي ع��ل��ى أن م���ن أه���م ف��وائ��د 
االداري،  الفساد  تطويق  مشروعه، 
ألن العمل – كما يقول- لن يكون 
مراحل  من  مشروع  إمن��ا  م��ال،  فيه 
م��ت��ع��ددة، ال���دف���ع ي��ك��ون ب��اآلج��ل، 
وم��ض��م��ون م��ن ال��دول��ة ال���يت تعود 
اليها الشركة.. يف إشارة منه اىل ان 
العراق لن يكون خاسراً او متضرراً، 
إمن���ا حي��ص��د ال��ف��وائ��د، ك��م��ا اش��ار 
العاطلني  حصول  فائدة  اىل  ايضًا 
املشاريع  ه��ذه  يف  عمل  ف��رص  على 

اليت سيكون فيها رّب  العمل اجنبيًا 
وليس عراقيًا..! 

إال ان احلكومة وشخص املالكي، 
مع  باالنطالق  للتعجيل  مندفعون 
يف  العمل  ل��ب��دء  سلفًا  معينة  دول 
مشاريع عديدة يف العراق، ويعد أي 
انتقاد او تأخر يف تصديقه وإقراره، 
سياسية  حسابات  تصفية  مبثابة 
من  احلكومة  ومنع  الرملان،  داخ��ل 
يف  واجن���از  انتصار  نقطة  تسجيل 
االنتقاد  ك��ان  وإن  حتى  تارخيها، 
صحيحًا. ومن ردود الفعل هذه، ما 
جاء على لسان أحد ابرز شخصيات 
ال��رمل��ان،  يف  القانون  دول��ة  ائ��ت��الف 
سامي العسكري، الذي قال مؤخراً: 
القوانني  بتعطيل  الرملان  »استمرار 
لن يبقي خيارا سوى حله والذهاب 
م��ب��ك��رة«. واض���اف  ان��ت��خ��اب��ات  اىل 
م���وض���ح���ًا رؤي����ت����ه: ب����ان »ال���رمل���ان 
لكنه  واجبه،  ي��ؤدي  ان  منه  مطلوب 
احلكومة  عمل  ام���ام  عقبة  اص��ب��ح 

واقرار القوانني«.
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مخاوف من عودة العراق قوة عسكرية
ك��ش��ف��ت خم����اوف وه��واج��س 
العراق،  مش��ال  يف  الكردية  القيادة 
اىل  الروسية  االسلحة  صفقة  من 
ال���ع���راق، ع���ن خم����اوف وه��واج��س 
اك�����ر م����ن س���ب���اق ت���س���ّل���ح ع��ل��ى 
ن���ط���اق أوس������ع ب��امل��ن��ط��ق��ة ي��ش��م��ل 
سوريا  و  وتركيا  واي���ران  ال��ع��راق 
و«اسرائيل«، فقد جاءت زيارة رئيس 
احلكومة العراقية نوري املالكي اىل 
روسيا وإبرامه عقداً قيمته تتجاوز 
أربعة مليارات دوالر لشراء أسلحة 
وم��ع��دات ع��س��ك��ري��ة، م��ت��زام��ن��ة مع 
ال��دام��ي يف سوريا  ال��ص��راع  وص���ول 
اجليش  ب��ني  بالوكالة  ح��رب  اىل 
املعارضني  املسلحني  وبني  السوري 
دول  م��ن  ع��ل��ي  بشكل  امل��دع��وم��ني 
خليجية، وعلى مقربة من سورية، 
الساعي  ال��رتك��ي  امل��وق��ف  ه��ن��ال��ك 
العسكرية السورية.  لتحجيم اآللة 
ال��ن��زاع  ويف ن��ط��اق أوس�����ع، ه��ن��اك 
لبنان  يف  اهلل  ح���زب  ب��ني  امل��س��ت��م��ر، 
وحصول  الصهيوني،  الكيان  وب��ني 
بني  اجلانبني  بني  استفزاز  ح��االت 
االنطباع  يعطي  مما  وأخ��رى،  فرتة 
تسّلح  سباق  بوجود  املراقبني  ل��دى 
وهيمنة واضحة بني »اسرائيل« من 

جهة وايران من جهة اخرى.
جانبها،  من  العراقية  احلكومة 
ستصل  ال���يت  االس��ل��ح��ة  ان  ت��ؤك��د 
وحسب  دفاعية،  مهام  ذات  العراق، 
الروسية،  »فيدوموسيت«  صحيفة 
فان الصفقة عبارة عن عقود قيمتها 
 )30( تشمل  وانها  دوالر،  مليار   4.3
طراز  من  قتالية  مروحية  طائرة 
منصة   )42( و  )ام.آي-28إن.إي(، 
من  الصواريخ  الط��الق  متحركة 
ط���راز )ب��ان��ت��س��ر-إس1(. ع��ل��م��ًا ان 
اليت  التشك  مجهورية  زار  املالكي 
يف  بعيد  زم��ن  منذ  روس��ي��ا  تنافس 
ص��ن��اع��ة االس��ل��ح��ة، وق����ام جب��ول��ة 
يف  العسكري  التصنيع  منشآت  يف 
التشيك، وأعلن ان العراق سيشرتي 
ألغراض  ونفاثة  مروحية  طائرات 

التدريب .
الكردية  املخاوف  مرر  وك��ان 
ح���س���ب  امل���ت���ح���دث ب���اس���م ال��ك��ت��ل��ة 
الكردستانية يف الرملان مؤيد طيب، 
»البيشمركة«،  قوات  تتجاوز  بأنها 
ت���ك���ون م��ن  ان  ان���ه���ا جي����ب  وق������ال 
بل  الصفقة،  ه��ذه  من  املستفيدين 
طالب احلكومة العراقية، »بتوضيح 
تلك  م��ع  اب��رم��ت  ال��يت  العقود  آل��ي��ة 

»احلكومة  طيب  دعا  كما  ال��دول«! 
التسليح  اسباب  بيان  اىل  االحتادية 

يف هذا الوقت«!
املنطقة،  يف  امل��راق��ب��ني  وح��س��ب 
يف  عسكرية  قوة  العراق،  عودة  فان 
ع��ودة  مبعنى  االقليمي،  حميطها 
املنطقة،  يف  االسرائيليني  هواجس 
الصر،  ب��ف��ارغ  ينتظرون  وق��ت  يف 
وآلتها  ال��س��وري��ة  احل��ك��وم��ة  ان��ه��ي��ار 
اهليمنة  رقعة  لتوسيع  العسكرية، 
والتسّيد من الناحية االسرتاتيجية، 
ما  وه���ذا  اي����ران.  خت���وم  اىل  ليصل 
اهلل  جيعل ك��الً من سوريا وح��زب 
اللهجة اىل  ي��وّج��ه رس��ائ��ل ش��دي��دة 
ب���ان حتقيق  ال��ص��ه��ي��ون��ي،  ال��ك��ي��ان 
اليت  بالسهولة  يكون  لن  أمر،  هكذا 
قذيفة  سقطت  فقد  يتصورونها، 
س���وري���ة ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ح���دودي���ة 
مخ��س��ة  حب���ي���اة  أودت  ت���رك���ي���ة 
أت�����راك، وق��ب��ل��ه��ا سقطت  م��دن��ي��ني 
طائرة عسكرية سورية يف االراضي 
الرتكية  احلكومة  أم��ا  الرتكية. 
حبلف  تستقوي  فهي  جانبها،  م��ن 
ال���ن���ات���و، ل��ك��ن��ه��ا ت��ع��ل��م ق��ب��ل غ��ره��ا 
عسكرية  مواجهة  دخول  باستحالة 
م��ع س��وري��ا ب��أي ح��ال م��ن االح���وال، 

الن���ع���ك���اس ذل����ك ع��ل��ى اوض��اع��ه��ا 
واالقتصادية،  السياسية  الداخلية 
احمليط  على  ذل��ك  انعكاس  واي��ض��ًا 
اللبنانية  احل��دود  وعلى  االقليمي. 
م����ع ال���ك���ي���ان ال���ص���ه���ي���ون���ي، ف��ق��د 
الذراع  وهي  املقاومة،  قوات  أرسلت 
من  ط��ائ��رة  اهلل   حل��زب  العسكري 
دون طيار، حنو االجواء االسرائيلية 
ع��ن ط��ري��ق ال��ب��ح��ر، ومت��ك��ن��ت من 
االسرائيلي،  اجلوي  اجملال  اخ��رتاق 
الصهيوني ألن  الكيان  وهذا ما دفع 
وتقديم  عضالته،  بعرض  يعّجل 
ط��ي��ار  دون  م���ن  جت��س��س  ط���ائ���رة 
تتمتع  وهي  الكامرا،  عدسات  أمام 

مبواصفات حديثة.
الكيان  أن  جداً  الواضح  فان  لذا 
من  ح��ال  ب��أي  يرغب  ال  الصهيوني 
كقوة  ال��ع��راق،  بظهور  االح����وال، 
القوة  عن  بدياًل  جديدة  عسكرية 
حتجيم  حت��اول  وق��ت  يف  السورية، 
حلزب  العسكرية  القدرة  وإضعاف 
الكيان  ان  يعي  مم��ا  لبنان،  يف  اهلل 
ال��ص��ه��ي��ون��ي س��ي��واج��ه ع��ل��ى امل���دى 
حتقيق  يف  مشاكل كثرة  البعيد 
على  وال��س��ي��ط��رة  باهليمنة  حلمه 

املنطقة. 
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م����رة أخ����رى ي��ع��ود احل��دي��ث 
متكاملة  خ��ط��ة  وج���ود  ع���دم  ع��ن 
وبرنامج مدروس ملدينة كربالء 
امل��ق��دس��ة، م���ن ش��أن��ه االس��ت��ف��ادة 
االقتصادية  الثروة  من  القصوى 
العظيمة املتمثلة بقدوم آالف، بل 
الزائرين سنويًا اىل مرقد  ماليني 
االمام احلسني وأخيه أبي الفضل 
ال��ع��ب��اس ع��ل��ي��ه��م��ا ال���س���الم. وق��د 
أعربت أوساط معنية يف كربالء 
املقدسة وخارجها عن بالغ األسف 
من وجود االمكانات املالية اهلائلة، 
س�����واء ل����دى ال���دول���ة ال��ع��راق��ي��ة، 
وشرائحه  اجملتمع،  فئات  ول��دى 
املدينة،  ومؤسساته، ثم تبقى هذه 

كأي مدينة متخلفة يف العامل.
اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة م��ن 
ج��ان��ب��ه��ا، ت��ت��ح��دث ب��اس��ت��م��رار عن 
م��س��أل��ة ال��ت��خ��ص��ي��ص��ات امل��ال��ي��ة 
امل��اء  م��ن  امل��دي��ن��ة  احتياجات  لسد 
خالل  وغرها  والوقود  والكهرباء 
ال���زي���ارات امل��ل��ي��ون��ي��ة، ح��ي��ث يفد 
امل��دي��ن��ة زائ���ري���ن م���ن داخ���ل  اىل 
اخلليجية  ال����دول  وم���ن  ال��ع��راق 
ومن  وباكستان،  واهلند  واي���ران 

زيارة  كل  ويف  العامل.  دول  سائر 
املقدسة،  املدينة  تشهدها  مليونية 
التكاليف  عن  املسؤولون  يتحدث 
»احلكومة  تتحملها  اليت  الباهضة 
ب�  أحيانًا  تصفه  ما  ج��راء  احمللية« 
املدينة  تتكبدها«  ال��يت  »اخلسائر 
م���ن وج�����ود امل���واك���ب واهل��ي��ئ��ات 
الزيارات  بإحياء  املعينة  احلسينية 
اخلاصة واملؤكد عليها من األئمة 
عليه  احلسني  لإمام  املعصومني 

السالم.
وم�������������ع وج�����������������ود ب����ع����ض 
الدولة،   من  املالية  التخصيصات 
مب���الي���ني ال�����������دوالرات، ل���ك���ن يف 
اقّل  حتى  او  مليونية،  زي��ارة  كل 
أزم��ات  مجلة  املدينة  تشهد  منها، 
واملواصالت  السكن  ابرزها  خانقة 
هذه  هلا  مدينة  أي  ويف  وال��ط��رق، 
السياحية  الناحية  من  اجلاذبية 
يف العامل، فان هذه االمور، ُتعد من 
البديهيات، إمنا يكون احلديث عن 
للمدينة  التحتية  البنية  تطوير 
القطاع  تأهيل  وإع��ادة  بأكملها، 
ال��س��ي��اح��ي مب���ا خي����دم اجل��ان��ب 
يبذلون  الزائرين  ك��ون  املعنوي، 

ليس  االم����وال  وينفقون  اجل��ه��ود 
عليها  املتعارف  السياحة  لغرض 
يف ال���ع���امل، إمن���ا ل���زي���ارة االم���ام 
احلسني عليه السالم. والتزود من 

هذه السياحة معنويًا و روحيًا. 
املشهد  على  قريبًا  يكون  ومل��ن 
جبالء  يتضح  للزائرين،  املليوني 
احل��اج��ات  م��ن  ال��زائ��ري��ن  اكتفاء 
االساسية من طعام وسكن وحتى 
فهنالك  وطبية،  صحية  خدمات 
ال���يت تدخل  ال��ض��خ��م��ة  امل���واك���ب 
امل��دي��ن��ة يف ال���زي���ارات امل��ل��ي��ون��ي��ة، 
حت��م��ل م��ع��ه��ا ك���ل م��س��ت��ل��زم��ات 
االق��ام��ة الي��ام ع��دي��دة، اىل جانب 
لتقديم  ال��ط��ب��خ  وأدوات  م��ع��دات 

الطعام والشراب اىل الزائرين.
ويف خطوة أخرى على طريق 
اىل  اهل���ادف  االس��ت��ث��م��اري  العمل 
املدينة  يف  ال��ب��ح��ت  امل����ادي  ال��رب��ح 
استثمار  هيئة  أعلنت  امل��ق��دس��ة، 
ك����رب����الء، ع���ن إج������ازة م��ش��روع 
من  ينفذ  عاملي«  سياحي  »جممع 
وتركية  أردن��ي��ة  شركتني  قبل 
تناهز  بكلفة  و  امل��دي��ن��ة،  وس���ط 
دينار. وحسب أمحد  ال���)66( مليار 

االستثمارية  اإلج��ازة  ف��إن  ماهل: 
»م����ن����ح����ت ل����ش����رك����يت آالم����ك����و 
األردن�����ي�����ة، واألم��������واج ال��دول��ي��ة 
سياحي  مشروع  لتنفيذ  الرتكية 
باسم جوهرة كربالء يف منطقة 
ب���اب اخل����ان ال��ق��ري��ب��ة م��ن وس��ط 
ن��ائ��ب رئيس  أوض���ح  و  امل��دي��ن��ة«. 
فندقًا  »يضم  اجمل��م��ع،  أن  اهليئة، 
فندقية،  ع��م��ارات  ومخ��س  دول��ي��ًا 
شقة،   )500( جم��م��وع��ه  م��ا  ت��ض��م 
عشرة  من  منها  الواحدة  وتتألف 
طوابق، فضاًل عن قاعات رياضية 
وأخ������رى ل���ل���ن���دوات وامل����ؤمت����رات 
وأبنية  ومدرسة  سياحيًا  ومطعمًا 

خدمية متنوعة«.
وه��ن��ال��ك ال��ع��دي��د م��ن ف��رص 
االس��ت��ث��م��ار وال��ب��ن��اء يف ك��رب��الء 
امل��ق��دس��ة، مب���ا خي���دم ال��زائ��ري��ن 
بأمجعهم، وخيدم املدينة املقدسة، 
أرقى  تكون  ب��ان  جديرة  وجيعلها 
وأكر مدن العامل من حيث عدد 
اىل  حيتاج  االم��ر  لكن  ال��زائ��ري��ن، 
املدينة  يف  للوضع  شاملة  رؤي���ة 
وأب���ع���اده���ا ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة 

واحلضارية.
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*إعداد / بشري عباس
ت��ق��دم��ن��ا يف حل  مل�����اذا ك��ل��م��ا 
تأخرنا  خطوة،  السياسية  مشاكلنا 
ذل��ك؟  يف  السر  ماهو  خ��ط��وت��ني...؟! 
أوليس يف القرآن الكريم واالحاديث 
اهل  رواي����ات  و  ال��ش��ري��ف��ة،  النبوية 
ال��ب��ي��ت، ح��ل��واًل م��ن��اس��ب��ة مل��ث��ل ه��ذه 
احلاالت؟ ثم ما هي جذور املشكلة؟ 
هل هي فينا كأفراد؟ أم يف بالدنا و 

حميطنا؟ أم يف القوة املؤثرة فينا؟
ال����ق����رآن  ال��ك��ري��م حي��دث��ن��ا يف 
أرب���ع من���اذج من  ع��ن  النمل  س���ورة 
الدول واحلضارات قامت ثم أبيدت، 

والعرة بالعوامل واالسباب:
النيب  يف  يتمثل  األول:  النموذج 
مجع  ال��ذي  ال��س��الم،  عليه  سليمان 
امللك،  وب��ني  العلم  وب��ني  النبوة  بني 
فقد كان عاداًل وحيكم دولًة قويًة 
من  واس��ع��ة  رق��ع��ة  ع��ل��ى  منبسطة 

االرض.
ال����ن����م����وذج ال����ث����ان����ي: مم��ل��ك��ة 
على  قائمة  كانت  ال��يت  »بلقيس«، 
املطاف  بها  وانتهى  الشورى،  اساس 

اىل االميان والتسليم اىل احلق.

»مث��ود«،  قصة  الثالث:  النموذج 
وهم قوم صاحل عليه السالم، الذين 
وكانوا  سليمة،  حضارتهم  كانت 
م��س��ت��ب��ص��ري��ن ول��ك��ن��ه��م احن���رف���وا 

احنرافا سياسيًا فدمروا شر تدمر.
النموذج الرابع: قصة قوم لوط 
اآلخ��ري��ن  ه��م  حيث  ال��س��الم،  عليه 
وقوية،  ممتدة  حضارة  هلم  كانت 
اخالقيًا  احن��راف��ا  احن��رف��ت  ولكنها 

فابيدت ايضًا.
النماذج  هذه  أم��ام  نقف  وحنن 
ف��أيُّ  احل��ّق��ة،  القرآنية  والقصص 
من����وذج ن����راه ص���احل���ًا ل��الس��ت��ف��ادة 
ان  علمًا  بالدنا؟  مشاكل  حلل  منه 
بالغ على مسار  تأثر  ذات  السياسة 
االمم، وقد قيل يف احِلكم: »اذا فسد 
و"ال��ن��اس  ال��زم��ان«،  فسد  السلطان 
احاديث  ويف  ملوكهم"،  دي��ن  على 
اهل  ي��رح��م  ت��ع��اىل  اهلل  ان  ش��ري��ف��ة: 
اهل  ويعذب  امامهم،  بصالح  قرية 
واآلية  امامهم،  بفساد  اخرى  قرية 
احلقيقة:  ه���ذه  ت��ؤك��د  ال��ق��رآن��ي��ة 
بإمامهم«،  أناس  كل  ُيدعى  »يوم 
وه���م ال��س��اس��ة وال���ق���ادة واص��ح��اب 
بنموذج  نتوسل  فهل  والعقد،  احلل 

كونه  السالم،  عليه  سليمان  النيب 
السليم  االهل����ي  ل��ل��ح��ك��م  من���وذج���ًا 
الوقت  نفس  ويف  واملقسط  والعادل 
القوي املقتدر؟ أم نريد منوذجًا من 

نوع اخر ؟

التخّلص من النظرة الضّيقة
ب��ع��م��ق يف  وت��أم��ل��ن��ا  ف��ك��رن��ا  اذا 
من  اخل���روج  وحاولنا  حياتنا  ام��ور 
املتقلبة  السياسية  االح��داث  دوام��ة 
االعتبار  بنظر  وأخذنا  واملتواصلة، 
البعد احلضاري والقيمي يف مشكلة 
ع���دم االس��ت��ق��رار ال��س��ي��اس��ي، جند 
من  كثرة  وع��ر  دروس  أم��ام  أننا 
عدة  امامنا  تظهر  وحينئذ  التاريخ، 

حقائق:
عن  تعبر  ال��وح��دة  إن  األوىل: 
التحول يف االمة، فأّي أمة لن تتوحد 
معني  م��س��ت��وى  اىل  ارت��ق��ت  اذا  إال 
لدي������ها  وتوفرت  النض������ج  م��������ن 
عوامل عديدة ومهمة ومؤثرة، واذا 
فان������ها  الوحدة  مستوى  وص������لت 
ومن  اهدافها،  حتقق  ان  تس������تطيع 
االق��رار  الع������وامل،  تلكم  مج������لة 
خر  وأن��ه��ا  املش������رتكة،  ب��احل��ي��اة 

الوحدة تعبير عن 
التحول في االمة، 

فأيّ أمة لن تتوحد 
إال اذا ارتقت الى 

مستوى معين 
من النضج وتتوفر 

لديها عوامل 
عديدة ومهمة 

ومؤثرة 

التجارب التاريخية والسنن االلهية .. رؤية لما 
وراء المكاسب السياسية



بصائر

هلم من حياتهم اخلاصة واملنفردة، 
لو  بانه  االنسان،  تفكر  يكون  حيث 
معهم  ويتعايش  االخرين  مع  عاش 
سيحظى  وسلمية  وّدي���ة  أج���واء  يف 

بوضع افضل.
الناس  حتكم  ان  جيب  الثانية: 
قوانني مدونة يف دستور، من شأنها 
وتكون  ببعض،  بعضهم  توصل  ان 
واضحة  ومناهج  أسس  على  قائمة 
على  أو  اهل���وى  اس���اس  على  ول��ي��س 
القائمة  املرجتلة  ال��ق��رارات  اس��اس 

على املصاحل اآلنية.
يتعلق  فيما  االهم  وهو  الثالثة: 
فهو  العراق،  يف  اجلارية  باوضاعنا 
الكفيلة  املشرتكة  االه��داف  وج��ود 

بتوحيد مواقفنا وصفوفنا.

البحث عن جذور املشكلة
السؤال  أمامنا  العراق  يف  حنن 
من  للخروج  السبيل  ه��و  م��ا  امل��ل��ّح؛ 

االزمات السياسية القائمة؟
هناك حقائق وأمور واضحة ال 
جيهلها أحد، وهي أننا نشعر بوجود 
م��ص��احل م��ش��رتك��ة هل���ذا ال��ش��ع��ب و 
البلد يف وضع غر طبيعي.. وقد دخل 
العراق فيما مضى  يف ثالثة حروب 
مدمرة، ثم انه ابتلي بسلطان جائر 
والعباد،  ال��ب��الد  أف��س��د  دك��ت��ات��ور  و 
هذا  يف  امل��وج��ودة  الفجوات  ان  كما 
كل  مع  جدا،  وعميقة  غائرة  البلد 
هذه احلقائق، أال يكون العراق اليوم 
والتفكر  الشعب  وحدة  اىل  حباجة 
امل��واج��ه��ة؟ أال جي��ب ان  اجل���ّدي يف 
وعند  االرادة،  ال��ش��ع��ب  هل���ذا  ت��ك��ون 
الواضحة؟  االسرتاتيجية  الساسة 
سيكون  بلدنا  بان  ابتهاجنا  فان  وإاّل 
البلد الثالث او حتى االول يف حجم 
اح��ت��ي��اط��ي ال���ب���رتول، ل��ن ي��ك��ون ذو 
ال  االحتياطي  ه��ذا  ف��وج��ود  معنى، 
ي��ع��ي حت��ق��ي��ق ال��رف��اه��ي��ة، وت��ط��ور 
فكم  النقدية،  والسيولة  اخلدمات 
طاوون  أهله  ينام  العامل  يف  بلد  من 
ع��ل��ى اجل����وع، وه���م ي��ع��ي��ش��ون ف��وق 
او على معادن  البرتول  حبرات من 

مثينة هائلة؟
 – العراقيني ما زالوا يفتخرون 
أول دستور  ب��أن  ذل��ك-  وم��ن حقهم 
يف تاريخ البشرية، كتب يف بلدهم  

وما  سنة،  آالف  عشرة  حوالي  قبل 
تزال آثار هذا الدستور منقوشة على 
بعد  ال��س��ؤال:  ولكن  أثرية،  صخرة 
والعهود  الطويلة  الفرتة  تلك  كل 
العراق  مصر  اصبح  ماذا  املتمادية، 
– املسّلة-؟  ال��دس��ت��ور  ه��ذا  ص��اح��ب 
تراجعنا  أم  االمام،  اىل  تقدمنا  وهل 
اىل اخل��ل��ف؟ أل��ي��س م��ن امل��ف��روض 
مستوى  ع��ل��ى  ون��ف��ك��ر  جن��ت��م��ع  ان 
الناس  حتى  و  علماء،  و  سياسيني، 
العمل  روح  ل��ت��ك��ري��س  ال���ع���ادي���ني، 
امل��ش��رتك ث��م م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات، 
املشرتك،  وبالنتيجة حتقيق اهلدف 
ف���اذا ت��ب��ل��ور ل���دى ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي 
ه��ذا ال��وع��ي، ع��رف حينئذ ان��ه ام��ام 
حت��دي��ات ك��ب��رة، والن��ن��ا ام��ام هذه 
التحديات، فالبد ان نقتحم احلدود 
معضلة  وحنل  امامنا  اليت  الوهمية 
وجممل  والرملان  احلكومة  أزمة  و 

االزمة السياسية.

سليامن .. والدرس 
ألصحاب املناصب

السالم،  عليه  النيب  سليمان  إن 
وهو ذلك الرجل االمياني والرباني، 
ال��وح��ي، واج��ه يف حياته  وه��و ربيب 
هي  صغرة  حشرة  قبل  من  اتهامًا 
ق��درت��ه  ع���ّز  ه��و يف  »ال��ن��م��ل��ة«، فيما 
يوضح  الكريم  وال��ق��رآن  وهيمنته، 
َعىَل  ــْوا  َأَت إَِذا  »َحتَّى  احل��ك��اي��ة:  لنا 
َا النَّْمُل  َواِدي النَّْمِل َقاَلْت َنْمَلٌة َيا َأهيهُّ
حَيْطَِمنَُّكْم  اَل  َمَساِكنَُكْم  اْدُخُلوا 
َيْشُعُروَن«  اَل  َوُهْم  َوُجنُوُدُه  ُسَلْياَمُن 
)سورة النمل /18(، هنا اتهمت هذه 
العظيم  النيب  هذا  الصغرة  النملة 
يشعرون(!  )ال  ج��ن��وده،  و  ه��و  ب��ان��ه 
وه����ذا االت���ه���ام ج����اء م���ن ش��ع��وره��ا 
ثانية  جهة  م��ن  لكن  ب��امل��س��ؤول��ي��ة، 
ينتبه  ألن  سببًا  االت��ه��ام  ه��ذا  ك��ان 
هامة،  حقيقة  اىل  سليمان  ال��ن��يب 
عر  النملة  مقالة  مس��ع  أن  وب��ع��د 
تعاىل،  اهلل  إي��اه  وهبها  ال��يت  القدرة 
»فتبسم ضاحكًا من قوهلا«، والتبّسم 
الكالم  هذا  من  التعجب  على  داللة 
لكن  الصغرة،  احل��ش��رة  ه��ذه  وم��ن 
سليمان  عند  حت��ول  التعجب  ه��ذا 
تعاىل  اهلل  يعطينا  وطاملا  درس،  اىل 
الدروس يف كتابه اجمليد من خالل 

أو  البعوضة  أو  ال��ذب��اب  أو  النملة 
الفيل.

ه��ن��ال��ك  أن  ال���ش���دي���د  ل���الس���ف 
يرى  أن  مبجرد  الناس  من  البعض 
)الكرسي( يفقد كل شيء...! يفقد 
انسانيته  يفقد   ، ورش����ده  ت���وازن���ه 
وِص���الت���ه ب���االخ���ري���ن و ب��ال��رح��م، 
وبكل  والقيم  بالتاريخ  وارت��ب��اط��ه 
شيء، فهل ميكن أن يوجد انسان يف 
العامل تصل هيمنته ونفوذه وقدرته 
سليمان؟  اهلل  لنيب  كانت  كاليت 
ف��ق��د س��ّخ��ر ل���ه اهلل ت��ع��اىل االن���س 
واجلّن، وعّلمه منطق الطر ومنطق 
يقول  ذل��ك  م��ع  ذل��ك،  النملة وغ��ر 
اوزعني  »ريب  العظيم:  االنسان  هذا 
عيل  انعمت  التي  نعمتك  اشكر  ان 
عن  عاجز  ان��ي  أي  والــدي«،  وعىل 
اليت  العظيمة  النعم  هل��ذه  الشكر 
مبعنى  بتوفيقك،  اال  علّي  اسبغتها 
ان النعمة فاضت على قدرة سليمان 
يعي  ال  هنا  الشكر  طبعًا  الشكر.  يف 
ولسانا  قلبا  النعمة  االن��س��ان  شكر 
أن  وه��و  العملي،  الشكر  ب��ل  فقط، 
يؤدي االنسان واجبه ومسؤوليته يف 

املنصب الذي هو فيه.
اهلل سليمان ال يطلب من  ونيب 
نعمائه،  لشكر  التوفيق  تعاىل  اهلل 
للعمل  أي��ض��ًا  التوفيق  يطلب  إمن��ا 
نعمتك  اشكر  ان  »اوزعني  الصاحل، 
وان  والدي  وعىل  عيل  انعمت  التي 
سليمان  إن  مبعنى  صاحلا«،  اعمل 
والسلطة  السياسة  ضغوط  خيشى 
الن  والعظمة،  األن��ف��ة  ت��أخ��ذه  وأن 
اغراء النعم قد يكون أشد على قلب 
الطغاة،  أقسى  من  املؤمن  االن��س��ان 
وال��دل��ي��ل إن ك��ث��راً م��ن ال��ن��اس يف 
كانوا  والديكتاتورية  القمع  أي��ام 
حينما  ل��ك��ن  ك��اجل��ب��ل،  ص��ام��دي��ن 
و....  الرخاء واالغ���راءات  أي��ام  ج��اءت 
شواهد  ال��ت��اري��خ  ويف  ت��وازن��ه!  فقد 
كثرة وال اريد ان اضرب االمثال، 
وال��ت��اري��خ ام��ام��ن��ا، ل��ن��ا أن ن��ق��رأه، 
ثالثني  أمضى  شخصًا  ان  وكيف 
وع��اش  النضال  يف  سنة  ارب��ع��ني  أو 
بسنتني  ل��ك��ن  ال��ص��ع��ب��ة،  ال���ظ���روف 
ضّيع كل السنني املاضية جملرد انه 
أغري مبنصب معني او حصل على 

صفة معينة. 

يجب ان تحكم 
الناس قوانين مدونة 

في دستور، من 
شأنها ان توصل 
بعضهم ببعض، 

وتكون قائمة على 
أسس ومناهج 

واضحة وليس على 
اساس الهوى 
أو على اساس 

القرارات المرتجلة 
القائمة على 

المصالح اآلنية

لالسف الشديد أن 
هنالك البعض من 

الناس بمجرد أن 
يرى )الكرسي( 

يفقد كل شيء...! 
يفقد توازنه 

ورشده ، يفقد 
انسانيته وصِالته 

باالخرين و بالرحم، 
وارتباطه بالتاريخ 

والقيم وبكل شيء
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اس��اٍس  على  وأقامها  للدنيا  عمل  »م��ن 
م��ن��ه��ار و أرض���ي���ة رخ����وة وع��ل��ى ق��ي��م غر 
ص��ح��ي��ح��ة، و أس���س غ��ر واض��ح��ة امل��ع��امل، 
ع��ل��ي��ه، ح��ت��ى وإن  وب����ااًل  وت��ص��ر  ب��ل  تنتهي 
كانت تبدو  يف الظاهر شيئًا جيداً .. والقران 
الكريم يضرب لنا االمثال املرة بعد االخرى 
لبيان هذه احلقائق، ومن ذلك قصة احلوار 
يف سورة الكهف بني رجلني احدهما مؤمن ال 
مشرك  واآلخر  شيئًا،  الدنيا  متاع  من  ميلك 
وبستانيه  بأرضه  أي  وجبنتيه،  مباله  مغرت 
اساس  قائم على  الكبرين، ولكن ملكه هذا  
ب��اط��ل، ف��ه��و اغ���رت مب��ل��ك��ه وم��ال��ه وال��ت��ف��اف 
َثَمٌر  َلُه  »َوَكــاَن   : لألخر  قائاًل  حوله  الناس 
َمااًل  ِمنَْك  َأْكَثُر  َأَنا  اِوُرُه  حُيَ َوُهَو  َفَقاَل لَِصاِحبِِه 
الزهو  أخ��ذه  وق��د  ــة34(.  )اآلي َنَفًرا«  ــزهُّ  َوَأَع
َجنََّتُه  »َوَدَخ���َل  وال��غ��رور،  العجب  به  واستبد 
َهِذِه  َتِبيَد  َأْن  َأُظنُّ  َما  َقاَل  ِلَنْفِسِه  َظامِلٌ  َوُهَو 
َأَبًدا« اآلية35(، فهو بات مملوكًا ملاله وجنته 
الناس،  به  ُيبتلى  مما  وه��ذا  العكس..  وليس 
اىل  تتحول  ثم  ل��ه،  وسيلة  تكون  فالسلطة 
هدف من اهدافه، و املال كذلك، يفرتض أن 
يكون وسيلة خلدمته، لكنه هو يصبح خادمًا 

للمال
املرجع  مس��اح��ة  استهل  امل��ق��دم��ة  ب��ه��ذه 
امام مجع  له  امُلدّرسي - حفظه اهلل- كلمًة 

من الوفود الزائرة ملكتبه يف كربالء املقدسة، 
حول  القائم  اجل���دل  منها  ج��ان��ب  يف  ت��ن��اول 

»قانون البنى التحتية« يف العراق.
واض���اف مس��اح��ت��ه: وه��ك��ذا بلغ ال��غ��رور 
َأُظنهُّ  ــا  »َوَم ي��ق��ول:  أن  اىل  االن��س��ان  ب��ذل��ك 
وج��ادل،  ب��رر،  و  توقف،  ثم  َقاِئَمًة«،  اَعَة  السَّ
إىَِل  ُرِدْدُت  »َوَلِئْن  وق��ال:  واحنرافه  بغروره  
)اآلية36(.   « ُمنَْقَلًبا  ِمنَْها  ا  َخرْيً أَلَِجَدنَّ  َريبيِّ 
ويغرت  لنفسه  ي���رر  االن��س��ان  ن���رى  وه��ك��ذا 
ذلك  ان  وي��دع��ي  الدنيا،  يف  تعاىل  اهلل  بنعم 
تعاىل  اهلل  وان  ص���واب،  على  ان��ه  على  دليل 
منه،  افضل  هو  وما  ذلك،  سينال  وانه  حيبه، 
سليم،  غر  مقياس  وه��ذا  ايضا..  اآلخ��رة  يف 
فمجرد وجود الصحة والعافية واألمن واملال 
صحيح،  عملك  ان  على  ي��دل  ال  شابه،  ما  و 
كالصحة  فالنعم؛  االمتحان،  دليل  هو  إمنا 
واجلاه  والسلطة  واألم��ن  والفراغ  والعافية 
و  امتحان  عن  عبارة  كلها  وغرها،  العلم  و 
فتنة، فهي ليست دلياًل على ان اهلل حيب هذا 
او يبغضه.. فصاحب اجلنة،  او ذاك،  االنسان 
هذا كما هم الكثر من الناس، اغرّت بالدنيا 
انطالقا  ل��الخ��رة،  وميزانًا  مقياسًا  وجعلها 
ليس  االم��ر  بينما  امكانيات،  من  ميلك  مما 
توضحها  الدامغة  احلقيقة  وه��ذه  كذلك.. 
عن  تعاىل  ربنا  يقول  حيث  الكرمية  اآلي��ات 

َفَأْصَبَح  بَِثَمِرِه  »َوُأِحيَط  االن��س��ان:  ه��ذا  م��آل 
ْيِه َعىَل َما َأْنَفَق فِيَها َوِهَي َخاِوَيٌة َعىَل  ُيَقليُِّب َكفَّ
ْك بَِريبيِّ َأَحًدا«  ُأْشِ َلْيَتنِي مَلْ  ُعُروِشَها َوَيُقوُل َيا 

)اآلية 42(، حيث بدأ يلوم نفسه.
وعلى ضوء ذلك خلص مساحته يف جانب 
من  كلمته اىل االوضاع يف العراق واملنطقة 
اوضاعنا، نقول:  قائاًل: ومن هنا وخبصوص 
العراق،  مثل   بلداً  نبي  ان  نريد  حينما  أننا 
اننا خنتلف عن اآلخرين،  علينا أن ال ننسى 
فلنا تارخينا وقيمنا وخصوصياتنا وحاجاتنا 
استنساخ  وراء  جنري  ان  يصح  وال  واهدافنا، 
جتارب ومناهج اآلخرين، فال يصح ان نرتك 
واحدة  مرة  ونتوجه  ظهورنا  وراء  ذلك  كل 
الغربيني  عند  املوجودة  احلياة  استنساخ  اىل 

مثاًل، او غرهم ..
واضاف مساحته: هذه االيام هناك جدل 
وحبث يف احلكومة والرملان يف بغداد، حول 
فالبلد  ال��ع��راق،  يف  التحتية«  »البنى  قانون 
ورئيسية،  واس��ع��ة  حتتية  بنى  اىل  حباجة 
ولكن على االخوة املسؤولني، قبل أي خطوة 
ال��ع��راق��ي،  الشعب  ي��درس��وا  أن  م��ه��م،  وق���رار 
ويدرسوا قيمه وامكاناته وحاجاته وتطلعاته، 
ولديه  اخل��ارج،  من  اح��داً  او  فاليأتينا خبراً، 
جت����ارب و اف���ك���ار ق���د ت��ب��دو مج��ي��ل��ة ول��ك��ن 
تضر  ق��د  و  لنا،  ليس  و  ولوضعه  ل��ه  تصلح 

»البنية التحتية« ال تكون من خالل الشركات االجنبية 
إنما بتفكير وتخطيط ومبادرة العراقيين

المرجع و األمة



أكد مساحة املرجع امُلدّرسي - دام ظله- 
على ان ما تشهده بلدان املنطقة، مثل سوريا 
وتركيا وايران والعراق وغرها من البلدان، 
سياسية  او  أم��ن��ي��ة  أزم����ات  و  م��ش��اك��ل  م��ن 
اىل  ي��ع��ود  م��ع��ًا،   او جمتمعة   ، اواق��ت��ص��ادي��ة 
اسباب مهمة عدة تعود يف أصلها اىل اخلطأ 
وحتديد  انتخاب  ويف  العام  املسار  اس��اس  يف 
اهل�����دف، واالن���ش���غ���ال ع���ن ذل���ك ب��اجل��وان��ب 
ال��ث��ان��وي��ة وال��ظ��اه��ري��ة وال��ب��ح��ث ع��ن حلول 
جتذرها  اىل  يؤدي  ما  وهو  وجانبية،  مؤقتة 
يف  ال��س��اس��ة  يعيش  أن  اىل  و  واس��ت��ف��ح��اهل��ا، 
يف  الصحيح  املسار  عن  وبعيداً  مظلم،  نفق 
العالج والبناء. وضمن اشارته اىل أن املنطقة 
قال مساحته: هناك من  ب��اردة،  تعيش حربًا 
الناس،  وخي��دع��ون  بعد،  عن  بإدراتها  يقوم 
هلا،  وق���وداً  اجلماعات  بعض  م��ن  وجيعلون 
وعنوان  منصب  منهم  واح��د  كل  فيعطون 
سياساتهم  لتنفيذ  أدوات  وجيعلونهم  واسم، 
اجلهنمية يف ضرب املسلمني بعضهم ببعض 
وحتطيم بالد املسلمني.. كما حذر مساحته 
واالغ��رتار  االخن��داع  من  والساسة  املسؤولني 
لتستعبدهم،   عليها  جيلسون  اليت  بالكراسي 
من  االمث��ان  مدفوعة   � وصفها  كما   � وه��ي 

العباد والبالد.
حماضرة  من  جانب  يف  مساحته  وأكد 
ألقاها مبكتبه يف كربالء املقدسة امام حشد 
جيعل  عامل   أهم  أن  والزائرين،  الوفود  من 
و  التعايش  ه��و  وم��ت��ق��دم��ًا  مستقيما  البلد 
التوافق االجتماعي ، والذي من دونه يصبح 
الوضع عرضة لالنهيار. منبها اىل  ان املشكلة 
بالثقافة  مرتبطة  منها  نعاني  اليت  الكرى 
واألخالق، مشدداً على ان يتفق اجلميع، وان 
، ألن اجلميع يف سفينة  بينهم  فيما  يتعانوا 
واح��دة، وهم مسؤولون عن ضمان سالمتها 
و أم��ن��ه��ا، ك��م��ا ه��م م��س��ؤول��ون ع��ن خرقها 
التعايش  أن  اىل  م��ش��را  بغرقها.  والتسبب 

ال��وط��ن يستدعي  وال��ت��ع��اون واألل��ف��ة وح��ب 
جلهة  ال  الوطن،  أج��ل  من  العمل  يكون  ب��ان 
كما  م��ع��ني.  تكتل  او  ح���زب  أو  ط��ائ��ف��ة  او 
الساسة  التزام  ض��رورة   على  اكد مساحته 
واملسؤولني بالعهد، وأن الدستور رغم ما فيه 
االتفاق  مت  ال��يت  العهود  اح��د  هو  ع��اّلت،  من 
ال  ب���ان   السياسيني  ب��ع��ض  م��ط��ال��ب��ًا  عليها، 
يتفقوا يف النهار، وخيتلفوا يف الليل، و ميدوا 
يداً مع احلكومة واخرى مع املعارضة. واشار 
ال��ع��راق  يف  االم���ي  ال��وض��ع  ان  اىل  مساحته 
بل  فقط،  االم��ي  باحلل  معاجلته  الميكن 
جيب ان يكون هنالك اصالح ثقايف وتعايش 

ونهضة اقتصادية واجتماعية.
ق����ال مس��اح��ت��ه:  ال���ع���راق���ي  ال���ش���أن  ويف 
أم��ة  ال����ذي جي��ع��ل أي  ال��ش��يء االس����اس  ان 
حالة  ويف  ومتقدمة،  ومستقرة  مستقيمة 
كمال دائم، هو التوافق االجتماعي، فالناس 
ودون  بعض،  مع  ويتفقوا  يتعايشوا  أن  البد 
على  حجر  اليبقى  والتوافق  التعايش  ذلك 
حجر.. فالشيء الوحيد الذي جيعل جمموعة 
هو  واالطمئنان  األم��ن  يعيشون  البشر  م��ن 
البعض  م��ع  بعضهم  يعمل  وان  ت��واف��ق��ه��م، 
االخر، وربنا تعاىل يقول: »َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِرِّ 
َواْل��ُع��ْدَواِن  اإْلِْث��مِ  َعَلى  َتَعاَوُنوا  َواَل  َوالتَّْقَوى 
)س��ورة   « اْل��ِع��َق��اِب  ي��دُ  َش��دِ اهللََّ  ِإنَّ  اهللََّ  َواتَّ��ُق��وا 
عليه  اهلل  صلى  االك��رم  ونبينا   ،)2/ املائدة 
وآل، يقول: وبكل صراحة »إمنا بعثت المتم 
مكارم االخالق«. وهنا جيب ان نؤكد ان من 

االخالق االلتزام بالعهد واالمانة.
اليت  الكرى  املشكلة  مساحته:  واض��اف 
احلقيقي،  االهتمام  نعرها  ومل  منها،  نعاني 
جيب  ال��يت  السامية  واالخ���الق  الثقافة  هي 
لبعضنا  وظهراً  عونا  و  بيد،  يداً  بها  نرفع  ان 
حقيقية  يفكر  منا  الواحد  وجنعل  البعض، 
مصلحة  ألن  اجلميع  مصلحة  يف  واخالصًا 

اجلميع هي مصلحته.

لتخطيط  حتتاج  ف��االم��ور   ، تصُلح  وال  بنا 
الدقيق  التفكر  وعلينا  وافية،  ودارس��ة  واع 
الدقيق  وال��ت��خ��ط��ي��ط  احمل��ي��ط��ة  ب���االوض���اع 
ان  ال  البلد،  وام��وال  ث��روات  اسثمار  لكيفية 
مرة  وق��درات��ه  ال��ع��راق  ب��ث��روات  وندفع  نأتي 
املضمار  هذا  يف  كبراً  زحفًا  ونبدأ  واح��دة،  
الثروة،  تبديد  من  وحم��اذي��ر  ضوابط  دون 
وازم��ات مل  اثناء ذلك مشاكل  نواجه  فرمبا 
حنسب هلا حسابًا، حيث اننا اآلن يف منطقة 
ال��ك��ث��ر من  م��ت��ف��ج��رة، فيها  و  ه��ادئ��ة،  غ��ر 
االزمات اليت هي مبثابة القنابل املوقوتة، قد 
تنفجر الواحدة بعد االخرى، وتصيب بلدنا، 
اىل  ايضا  علينا  جيب  ظ��روف  هكذا  ظل  ويف 
يف  جبد  نفكر  ان  لالنفاق،  التخطيط  جانب 
واملستجدات..  للمستقبل  اموالنا  ندخر  أن 
ولكن  ون��ع��ّم��ر،  نبي  ان  جي��ب  اننا  فصحيح 
واستجالب  امل���ال،  ب��إن��ف��اق  ذل��ك  ك��ل  ليس 
نتحول  ان  جي��ب  ب��ل   االجنبية،  الشركات 
حن��ن اىل  ش��ع��ب ف��اع��ل وم��ن��ت��ج.. ك��م��ا أن 
والقوانني  القرارات  هذه  يف  والتفكر  القرار 
حمصورة  دراستها  تكون  ال  ان  جيب  اهلامة 
دراسة  تكون  بل  السياسيني،  او  اخل��راء  بني 
شاملة، موسوعية، تشمل مجيع املؤسسات و 
الطبقات املختلفة يف جمتمعنا، من جامعات 
ومؤسسات  ومثقفني  ومفكرين  ح���وزات  و 
اجملتمع املدني، كل هذه جنمعها ونصل اىل 

نتيجة مثمرة ترتبط باوضاعنا. 
وخ��اط��ب مس��اح��ت��ه احل��اض��ري��ن: أق��ول 
لشعبنا وقواه املختلفة ايضًا: ال تنتظروا دائمًا 
ما يقوله اآلخرون، بل بادروا و ابدعوا ، فنحن 
لبناء  ونعمل  ونبدع  وخنطط  نفكر  ان  البد 
حاجتنا   اسرى  نكون  ال  حتى  وحياتنا،  بلدنا 
يف  معتمدين   نبقى  متى  واىل  ل��الخ��ري��ن.. 
معيشتنا وميزانية البلد على النفط فقط؟!، 
اين مصانعنا وانتاجنا وختطيطنا يف ذلك..؟ 
رصاصة  ك��ل  ش���راء  اىل  مثال  حن��ت��اج  مل���اذا 
الصعبة؟  وبالعملة  وتلك  ال��دول��ة  ه��ذه  من 
يف  العسكري  التصنيع  انتهى  – مثاًل-  ومل��اذا 
اجلانب  خيدم  جعله  نستطيع  الذي  العراق، 
املدني ايضا وليس العسكري فقط، فاجلهود 
التصنيع  منشآت  على  أنفقت  اليت  واالم��وال 
الكفاءات واخلرات،  العسكري، وايضًا تربية 
البائد،  الطاغية  جيب  من  تأتي  مل  وغرها، 
إمنا هو ملك الشعب... فنحن حباجة اىل أن 
نفكر بشكل موضوعي، ونبدأ بتحول جذري 
ق��اع��دي، ل��ن��ح��ول ب��ل��دن��ا ب��اجت��اه ب��ن��اء البنى 
التحتية، وحتى املؤسسات االقتصادية املتينة 

القادرة على حتدي العواصف.

التعايش و التوافق 
االجتماعي، صمام 

أمان البالد

المرجع و األمة
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مستقبل العراق بحاجة الى رؤية متكاملة بعيدًا عن المصالح الفئوية والحزبية
اك��د مس��اح��ة امل��رج��ع ال��دي��ي آي��ة اهلل 
دام   - املدّرسي  تقي  حممد  السيد  العظمى 
متكاملة  رؤي��ة  لرسم  احلاجة   على  ظله- 
ملستقبل العراق بعيداً عن املصاحل واملكاسب 
أن  اىل  الف��ت��ًا  الضيقة،  واحلزبية  الفئوية 
كل ابناء الشعب العراقي يف سفينة واحدة 
استقباله  خالل  ذلك  جاء  »ال��ع��راق«.  امسها 
مكتب  من  وف��داً  املقدسة  بكربالء  مكتبه  يف 
الشهيد حممد حممد صادق الصدر  السيد 
السادة  م��ن  جمموعة  ض��ّم  س��ره-  ق��دس   -

واملشايخ الفضالء. 
إزاء  متفائل  إن��ه  اىل  مساحته  وأش���ار 
ال��وض��ع  أن  اىل  م��ن��وه��ًا  ال���ع���راق،  مستقبل 

م��ن وج��ود اجلوانب  ال��رغ��م  ال��راه��ن، وعلى 
السلبية، حباجة اىل عالج وحلول، ولكن مع 
ذلك، علينا الرتكيز على اجلوانب االجيابية 
يف جممل الوضع العراقي. وأضاف مساحته 
الشّد  من  الكثر  فيها  العراقية،  الساحة  أن 
يف  ولكن  ال��ع��راق،  مستقبل  ح��ول  واجل���ذب 
اىل  مستمر  تقدم  يف  العراق  املطاف  نهاية 
األمام، مؤكداً عدم وجود دولة يف املنطقة 
ويف  امل��ادي  اجلانب  يف  للتقدم،  ف��رص  فيها 
العراق  يف  احلال  هو  كما  املعنوي،  اجلانب 
برسم  كفيلة  ال��ف��رص  ت��ل��ك  ك��ل  وأن   ،

مستقبل متقدم للبالد .
اىل ذلك استقبل مساحة املرجع املدّرسي 

ك��رب��الء  مب��دي��ن��ة  مكتبه  يف  ظ��ل��ه-  دام   -
االسالمي  االعلى  اجمللس  رئيس  املقدسة، 
يف  احلكيم،  عمار  السيد  مساحة   العراقي 
احل��رام،  القعدة  ذي  شهر  م��ن  سابق  وق��ت 
الوضع  اىل   التطرق  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
االيت  الراهنة  واملشاكل  البالد  يف  السياسي 
نتيجة  ال��س��ي��اس��ي��ة،  العملية  منها  ت��ع��ان��ي 
اخلالفات اليت تعصف بالعالقات بني الكتل 

السياسية. 
ك��م��ا ت��ن��اول ال��ل��ق��اء ت��ط��ورات ال��وض��ع 
متثله  وم��ا  ع��ام،  بشكل  املنطقة  يف  ال��راه��ن 
بانفجار  تهدد  حتديات  من  التطورات  تلك 

االوضاع يف املنطقة .

و  التوحيد،  كلمة  ه��ي  احل��ج  »رس��ال��ة 
والنقاء  الطهر  اهدافه  ومن  الكلمة..  توحيد 
والرجوع إىل الفطرة اليت خلقنا اهلل عليها.. 
والتشاور  والتالقي  التعاون  اه��داف��ه  وم��ن 
وااللفة والرتاحم  وازالة احلواجز املصطنعة 
ب���ني اب���ن���اء االم������ة.. واحل����ج دع����وة ل��ع��م��وم 
التوحيد،  حم��ور  ح��ول  لاللتفاف  املسلمني 
حكمته  وم��ن  والعرقيات،  العصبيات  ونبذ 
الكرى، بعد اخالص العبودية هلل تعاىل هي 

التعارف وأن يعرتف كل مّنا باآلخر..«.
ب��ه��ذه ال��رؤي��ة حت���دث مس��اح��ة امل��رج��ع 
آية اهلل  العظمى السيد حممد تقي  الديي 
مبقر  استقباله  خالل  ظله-  دام   - امُلدّرسي 

املقدسة حشدا من  الديار  بعثة مساحته يف 
العلماء والوفود من قوافل احلجيج القادمة 
من شتى بالد العامل، ودعا مساحته الستثمار 
الروحية خالل  القرب واإلشراقات  حلظات 
موسم احلج، للدعاء باخلالص من تعقيدات 
الواقع الذي تعيشه األمة، خصوصًا بالدعاء 
للخالص من األيدي اليت تعيث يف األرض 
واالرادة  العزمية  واستمداد  فسادًا،  و  ظلمًا 
الربانية،  الفرصة  وه���ذه  امل��وس��م  ه��ذا  م��ن 

لتحمل املسؤولية ومواجهة التحديات.. 
و أوض����ح مس��اح��ت��ه ب���أن احل���ج ه��و أن 
شخصية  وتبي  األوىل،  شخصيتك  »تهدم 
ولدت  قد  وأن��ت  عرفات  من  وتأتي  جديدة، 

والدة جديدة، تقطع عالقتك باملاضي، ومبا 
فسد منه، وأن ال تعيش يف دوامة األخطاء، 
اخلاطئة،  واملناهج  ال��وس��اوس،  دوام���ة  ويف 
واألفكار العصبية، وبالتالي تبي نفسك بناًء 

جديداً.. 
وإذا ما فعلت ذلك فإن اخلطاب اإلهلي 
العمل،  استأنف  لك:  يقول  حيث  سيشملك، 
ف��ق��د غ��ف��رت ل��ك م��ا س��ب��ق«. ودع����ا إىل أن 
»نفتح قلبنا هلذه النفحة الربانية، وندرس 
األخ��ط��اء ال���يت ك��ن��ا خن���وض ف��ي��ه��ا، وكنا 
حلقة  ويف  مستمرة  دوام��ة  يف  معها  نعيش 
النفحة  لتلك  نتعرض  أن  وقبل  مفرغة، 

الربانية الكرى«.
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ر من شبهات عقدية تسبب 
ّ
المرجع المدرسي يحذ

أمراض كالعصبيات والحمّيات والكراهية 

مستقباًل وفدًا من الحجاج القادمين من اوربا ..

ح���ذر مس��اح��ة امل��رج��ع ال��دي��ي آي���ة اهلل 
دام   – املدرسي  تقي  حممد  السيد  العظمى 
ظله- من االنزالق يف شرك الشيطان واتباعه 
الشبهات  هذه  ع��اّداً  العقدية.  الشبهات  بسبب 
ب��ان��ه��ا ت��ص��ن��ع يف ال��ق��ل��ب أم���راض���ًا ك��ث��رة، 
كالعصبيات واحلمّيات واحلسد والكراهية، 
داعيًا مجيع احلجاج لالستفادة من فريضة 
ووضع  اإلميانية  بالبصرة  بالتحّلي  احل��ج 
معياراً وسبيال للتمييز بني ما هو حق وما هو 

باطل.
مبقر  مساحته  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
بعثة احلج الدينية يف مكة املكرمة يف الرابع 
م��ن شهر ذي احل��ج��ة احل����رام، مج��وع��ًا من 
ح��ج��اج ال���دول األورب��ي��ة، وحت���دث مساحته 
بالبصرة  التحّلي  اللقاء حول أهمية  يف هذا 
من  للتخلص  السبيل  وكيفية  اإلمي��ان��ي��ة 
يواجهها  ال��يت  والفكرية  العقدية  الشبهات 

اإلنسان.
ب��اإلش��ارة إىل  ب��دأ مساحته حديثه  وق��د 
»أن اهلل قد سخر ما يف الطبيعة لإنسان، من 
أجل االستفادة منها، وجعله حراً يف االختيار 
واالنتخاب، عاّداً مساحته هذه امليزة، إكراما 
من اهلل لعباده حيث مل يفرض عليه قوانينه 

فرضًا كما هي الطبيعة.
لنداء  احل��اج  تلبية  أن  مساحته  واع��ت��ر 
متحديا  وإرادت�����ه،  باختياره  ج��اء  إمن��ا  رب���ه، 
النفسية  وامل��ش��ق��ات  وال��ش��دائ��د  للصعوبات 
وامل��ادي��ة واجل��س��دي��ة ال��يت ت��ع��رتي��ه، م��ؤك��داً 
اليت  احلقيقة  القيمة  هي  التلبية  ه��ذه  ب��أن 

يصنعها احلاج لنفسه جتاه ربه.
جعل  قد  اهلل  بأن  مساحته  أوضح  بعدها 
من  يأتي  ن��داء  أحدهما  طريقني؛  لإنسان 
الرب عز وجل واآلخر يأتي من نفث الشيطان، 
حمذراً مساحته احلجاج من الوقوع يف شرك 

الشيطان واتباعه من خالل الشبهات، عاّداً هذه 
الشبهات بانها تصنع يف القلب أمراضًا كثرة 
كالعصبيات واحلميات واحلسد والكراهية. 

استقبلت  املكان،  اليوم، ونفس  ويف نفس 
بعثة مساحة املرجع املدرسي، وفداً من حوزة 
العاصمة  يف  ال��س��الم،  عليه  ال��ص��ادق  اإلم���ام 
التنزانية دار السالم، وكان على رأس الوفد، 
مساحة الشيخ جالل التنزاني، و ضم كذلك 
العديد من  األس��ات��ذة من منتسيب  من  ع��دداً 

مدارس هذا البلد.
من  ع��دد  مع  احلديث  الوفد  تناول  وق��د 
أعضاء البعثة، آفاق العمل التبليغي يف تنزانيا، 
على وجه اخلصوص، ويف قارة أفريقيا على 
وج��ه ال��ع��م��وم، يف ظ��ل ازدي���اد احل��اج��ة ملزيد 
ملواجهة  املستويات  ك��اف��ة  على  ال��دع��م  م��ن 
القارة  يف  املسلمون  يواجهها  اليت  التحديات 

االفريقية.

المرجع و األمة
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الغدير.. يوم المسؤولية والتغيير
* الشيخ صاحب الصادق

ه��ل "ال��غ��دي��ر" جم��رد ذك���رى تارخيية 
حنتفل بها سنويًا، مكتفني بإظهار الوالء فيه 

دون البحث عما وراء ذلك من مسؤوليات؟
"الغدير"  البعض: وما عالقة  قد يتساءل 

باملسؤولية؟
اإلعالن  ذك��رى  هو  "الغدير"  يوم  أليس 
الرمسي عن خليفة رسول اهلل، صلى اهلل عليه 
نفسه،  األعظم  الرسول  بواسطة  وسلم،  وآله 

وحبضور عشرات اآلالف من املسلمني؟
� ن��ق��ّر بهذه  ث��م أل��س��ن��ا � حن��ن امل��ؤم��ن��ني 
اليوم  يف  وم���رات  م��رات  ونرفعها  احلقيقة، 
صالة  كل  عند  واإلق��ام��ة  األذان  يف  والليلة 

مفروضة؟
ألسنا نزور عليًا عليه السالم � يف املناسبات 
ونسلِّم  املؤمنني،  بإمرة  له  ونشهد   � وغرها 

عليه، ونذكر فضائله ومناقبه اليت ال ُتعّد وال 
حُتصى، واليت أقّر بها العدو والصديق؟

فماذا وراء ذلك؟. أال يكفي كل ذلك لكي 
ُنكَتب عند اهلل من شيعته ومواليه؟

امل��ؤدي إىل اجلنة  الطريق  أليس هذا هو 
وإىل رضوان اهلل، ورضوان اهلل أكر؟

إذن، ماهي عالقة "املسؤولية" ب� "الغدير"؟ 
إضافة  هذه  أليست  املسؤولية؟  تلك  وماهي 
جديدة لتعكر اجلو على احملتفلني مبناسبة 
الغدير، املوالني ألمر املؤمنني، واألوصياء من 

بعده؟
ملعرفة املوقف الصحيح والتوصل للفهم 

الواعي ألية مسألة ترتبط بالدين والرسالة، 
البد من مراجعة مصادر الدين والرسالة، إذ 
خالل  من  احلقيقة  إىل  ال��وص��ول  ميكننا  ال 
أفكارنا الذاتية، وميولنا الشخصية، ورغباتنا 

اخلاصة.
وت��ن��ط��ب��ق ه���ذه امل��ع��ادل��ة ع��ل��ى م��وض��وع 
الدينية  األم���ور  أي��ض��ًا، شأنه ش��أن  "ال��غ��دي��ر" 

والرسالية والوالئية األخرى.
الدقيقة على  االجابات  � وملعرفة  ولذلك 
ما طرحنا من أسئلة يف مفتتح املقال � علينا 
أن نرجع إىل رسول اهلل، صلى اهلل عليه وآله، 
للمؤمنني  أمراً  السالم  الذي رفع عليًا عليه 
وخليفته بصدق من بعده، ونسأله عن حقيقة 
ذلك  نعش  مل  كموالني  لنا  بالنسبة  األم��ر، 
العصر حتى نبايع الرسول والوصي بالوالية، 
بشكل  وال��وص��اي��ة  ال��رس��ال��ة  بفيض  ونتمتع 

مباشر.

 الوالية مسؤولية كبرية 
يتحملها املؤمن املوالي يف كل 

مجاالت وجوانب حياته: 
الثقافية، واإلجتماعية، 

والسياسية، وغريها
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خطبة  ب��إم��ع��ان  ي��ق��رأ  م���ن  إّن 
وآل��ه  ع��ل��ي��ه  اهلل  ص��ل��ى  اهلل،  رس����ول 
نقرأها  أن  مجيعًا  وعلينا   � وس��ل��م، 
أن  وض��وح  بكل  يفهم   � فيها  ونتدبر 
الرسول األعظم مل خيطب خطبته 
الظروف  تلك  ويف  تلك،  التارخيية 
الزمانية واملكانية االستثنائية، فقط 
وال��وص��ي،  اخلليفة  ع��ن  يعلن  لكي 
فهذا هو نصف القضية، أما النصف 
ب��ه اخلطبة  ت��زخ��ر  ال����ذي   � اآلخ����ر 
ال��غ��دي��ري��ة � ف��ه��و ت��وج��ي��ه اخل��ط��اب 
للمؤمنني، ليس احلاضرين يف ذلك 
للمؤمنني  بل  فقط،  واملكان  الزمان 
واألم��ص��ار، ورسم  األعصار  يف كل 
م��س��ؤول��ي��ات��ه��م جت���اه أم���ر ال��رس��ال��ة 

والوالية.
وهي  "الغدير"  ُل��ّب  هي  ال��والي��ة 
لة للرسالة وخط االستمرارية  املكمِّ
هلا. والوالية هلا وجهان: الوجه األول، 
الولي، وهو من عيَّنه رسول اهلل صلى 
أما  للمؤمنني.  وسلم،  وآله  عليه  اهلل 
امل��وال��ي. وليس  اآلخ���ر، فهو  ال��وج��ه 

)حّب(  على  يقتصر  من  هو  )الشيعي(  املوالي 
فقط  يكتفي  من  هو  وليس  والوصي،  الولي 
ب��ال��زي��ارة وإح��ي��اء امل��راس��ي��م، وإظ��ه��ار ال��والء 

باللسان.
أّن  بنفسها؛  تعلن  ال��غ��دي��ر،  خطبة  إمن��ا 
املؤمن  يتحملها  كبرة  مسؤولية  ال��والي��ة 
امل���وال���ي يف ك��ل جم���االت وج���وان���ب حياته: 

الثقافية، واالجتماعية، والسياسية، وغرها.
فالرسول، صلى اهلل عليه وآله وسلم، وبعد 
ز على قضييت التوحيد والرسالة، أعلن  أن ركَّ
الرسالة  وتبليغ  الدين  إكمال  عن  رمسيًا 
املوّجه للمؤمنني  بالوالية، ثم أطال احلديث 
تبيان مسؤولياتهم ووظائفهم وواجباتهم  يف 
ب��اهلل، ويف اجملتمع، ويف  العالقة  يف جم��االت 

املوقف السياسي يف احلياة.
يف  ي��وَج��ز  ال  الغدير  خطبة  يف  وال��ت��دب��ر 
خالل   � نسعى  إمن��ا  ك��ه��ذا،  مقتضب  م��ق��ال 
على  ال��ض��وء  تسليط  إىل   � التالية  السطور 
إلينا،  تتحدث  ال��يت  اخلطبة  ف��ق��رات  بعض 
ومصاديق  عمليًا،  الوالية  مفردات  ل  وتفصِّ

اإلميان احلقيقي للموالي.

1ـ الطاعة هلل والرسول واإلمام
من  فقرات  ع��دة  يف  األعظم  نبينا  يشر 
اخلطبة إىل مسألة الطاعة. فاملؤمن ال يكتفي 
باالسم واملظهر فقط، بل األهم من كل ذلك 

هو الطاعة هلل، وال��رس��ول، واإلم��ام يف مجيع 
الطاعة هي  أن  وواض���ح  وال��ن��واه��ي،  األوام���ر 
أساسًا هلل تعاىل، وطاعة الرسول واإلمام إمنا 
هي إمتداد لطاعة اهلل تعاىل، ألنهما ينطقان 

عن اهلل، وحيمالن لنا رسالة اهلل.
وآل��ه وس��ل��م، عن  ي��ق��ول، صلى اهلل عليه 
)...أمس��ع أم��ره، وأطيع وأبادر  طاعته هو هلل: 
إىل كل ما يرضاه، واستسلم بقضائه رغبًة 
يف طاعته، وخوفًا من عقوبته، ألنه اهلل الذي 
ال يؤَمُن مكره، وال خُياف جوره...(1 ، ثم يقول 
� يف فقرة أخرى � متحدثًا عن وجوب الطاعة 
علينا حنن املؤمنني: )معاشر الناس! من يطع 
اهلل، ورسوله، وعليًا، واألئمة الذين ذكرُتهم 

فقد فاز فوزاً عظيمًا(.
فالفوز � إذن � بالطاعة. وليس باالقتصار 

على الظواهر السطحية فقط.
عليه  اهلل  صلى  يؤكد،  ثالثة  فقرة  ويف 
باخلصوص،  اإلم��ام  طاعة  على  وسلم،  وآل��ه 
للمؤمنني:  وام����راً  ول��ي��ًا  تنصيبه  مبناسبة 
)فاعلموا معاشر الناس أّن اهلل قد نصبه لكم 
املهاجرين  على  طاعته  مفرتضًا  وإمامًا،  ولّيًا 
واألنصار، وعلى التابعني هلم باحسان، وعلى 
والعربي،  األعجمي  وعلى  واحلاضر،  البادي 
وعلى  والكبر،  والصغر  وامل��م��ل��وك،  واحل���رِّ 
ماٍض  ٍد،  موحِّ كل  وعلى  واألس��ود،  األبيض 
من  ملعون  أم���ره.  نافذ  ق��ول��ه،  جائز  حكمه، 
قه،  صدَّ َمْن  مؤمن  تبعه،  من  مرحوم  خالفه، 

فقد غفر اهلل له وملن مسع منه وأطاع 
له.(.

مفرتضة  اإلم����ام  ط��اع��ة  إذن، 
أح��ٌد  ي��ظ��ّن  ال  ول��ك��ي  اجلميع.  على 
ه���و كل  ب��ال��ط��اع��ة  امل��خ��اط��ب  أن 
ل  يفصِّ ل��إم��ام،  معاصراً  ك��ان  من 
القول ليشمل اجلميع، أي:  الرسول 
هلم،  والتابعني  واألنصار،  املهاجرين 
القائمة  والبادي واحلاضر، إىل آخر 

اليت ذكرها الرسول يف خطبته.

2ـ التقوى
التقوى، من أهم مسات املؤمن يف 
احلياة، ويعي التقوى � فيما يعنيه � 
إجتناب احملارم والتورع عن كل ما 

نهى اهلل عنه ورسوله وأئمة اهلدى.
ي��ش��ر رس��ول��ن��ا  "ال���غ���دي���ر"  ويف 
األعظم إىل هذه املسألة عدة مرات، 
فيقول: )معاشر الناس! إتقوا اهلل حق 
تقاته، وال متوتن اال وأنتم مسلمون(.
ويقول يف موضع آخر: )معاشر 
ال��ن��اس! ال��ت��ق��وى، ال��ت��ق��وى! إح���ذروا 
الساعة كما قال اهلل تعاىل: إن زلزلة الساعة 
ش���يء ع��ظ��ي��م، أذك�����روا امل��م��ات واحل��س��اب، 
العاملني،  ربِّ  ي��دي  ب��ني  واحملاسبة  وامل��وازي��ن 
ُأثيب  باحلسنة  ج��اء  فمن  والعقاب،  وال��ث��واب 
عليها، ومن جاء بالسيئة فليس له يف اجلنان 

نصيب.(
وآل��ه  عليه  اهلل  صلى  ال��رس��ول  وي��ق��وهل��ا 
مع  جتتمع  ال  )السيئات(  إن  بالغة  بصراحة 
اجلنة  يريد  فمن  والتقوى.  والطاعة  الوالية 
البد أن يهتم باحلسنات، ويتورع عن السيئات، 
الرسول  والية  يّدعي  ممن  بذلك  أوىل  وَم��ْن 

والوصي؟

3ـ املؤمن والقرآن
يوجهنا  خطبته  م��ن  آخ���ر  مقطع  ويف 
إىل  وآل���ه  عليه  اهلل  صلى  األع��ظ��م  ال��رس��ول 
من  وأعمق  أبعد  إهتمامًا  بالقرآن،  االهتمام 
الصدور  على  وتعليقه  به،  والتّرك  القراءة، 
أن  مّنا  ال��رس��ول  يريد  إمن��ا  اجل���دران،  وعلى 
باالستعانة  آياته  يف  ونتدبر  ال��ق��رآن  نتفّهم 
وآله  عليه  اهلل  صلى  يقول،  واإلم���ام،  بالولي 
وسلم: )معاشر الناس؛ تدّبروا القرآن، وافهموا 
تتبعوا  وال  حمكماته،  إىل  وان���ظ���روا  آي��ات��ه، 
وال  زواج���ره،  لكم  يبنيِّ  لن  ف��واهلل  متشابهه. 
ح لكم تفسره اال الذي أنا آخذ بيده...(.  يوضِّ
والطيبني  عليًا  إّن  الناس!  )معاشر  يقول:  ثم 
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من ولدي هم الثقل األصغر، والقرآن هو الثقل 
األكر، فكل واحد منبئ عن صاحبه وموافق 

له، لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض...(.
الثقل  وه��و   � ب��ال��ق��رآن  يتمسك  ف��امل��وال��ي 
األك�����ر � ك��م��ا ي��ت��م��س��ك وي��ط��ي��ع وي��ت��ب��ع 

األوصياء � وهم الثقل األصغر �.
أح��داً،  الوالية  تنفع  ال  القرآن  دون  ومن 
دون  م��ن  ألح���د  يشفع  ال  ال���ق���رآن  أن  ك��م��ا 
ي��ف��رتق��ان ح��ت��ى ي��وم  ال���والي���ة، فهما م��ع��ًا ال 

القيامة.

4ـ معنى الوالية
أن  نالحظ  اخلطبة  فقرات  إح��دى  ويف 
رسول اهلل، صلى اهلل عليه وآله، وهو الذي ال 
ينطق عن اهلوى، بل هو وحي يوحى، مل يغب 
عنه أن يبنيِّ لنا معنى الوالية بدقة ووضوح، 
يقول،  ذل��ك.  بعد  ذريعة  ألح��د  تبقى  ال  لكي 
صلى اهلل عليه وآله وسلم: )معاشر الناس! إّن 
اهلل قد أمرني ونهاني، وقد أمرُت عليًا ونهيُته، 
فَعِلم األمر والنهي من ربه عز وجل، فامسعوا 
ألمره تسَلموا، وأطيعوه تهتدوا، وانتهوا لنهيه 
ترشدوا، وصروا إىل م��راده، وال تتفرق بكم 

بل عن سبيله...(. السُّ
فجذر الوالية هو أن نسمع ألوامر اإلمام 
ننتهي  وأن  تعاىل،  اهلل  أوام��ر  وهي  ونطيعها، 
عما نهانا عنه، وهي مناهي اهلل عز وجل، أما 
أن نقتصر على عالقة عاطفية جمّردة عن 
العمل، واالتباع، والطاعة، فهذا ما مل يقتصر 
كافيًا  يعّده  ومل  اهلل،  رس��ول  توجيهات  عليه 

ومنجيًا يوم احلساب.

5ـ االلتزام بالرشيعة
ويؤكد نيب اهلل األعظم، صلى اهلل عليه 
الشريعة،  جتاه  مسؤوليتنا  على  وسلم،  وآل��ه 
واحل��الل واحل��رام ال��ذي بّينه لنا ط��وال مده 
الناس! وكّل  )معاشر  يقول:  الرسالة.  تبليغ 
عنه،  نهيتكم  ح��رام  أو  عليه،  دللتكم  ح��الل 
ل، أال فاذكروا  فإني مل أرجع عن ذلك ومل أبدِّ
وال  لوه،  تبدِّ وال  به،  وتواصوا  واحفظوه،  ذلك 

وه(. تغرِّ
احلالل  من  مزيج  هي  ال��يت  فالشريعة، 
د عليها الرسول صلى اهلل عليه  واحلرام، يؤكِّ
د ثبات أحكام الشريعة، كما  وآله، كما يؤكِّ
هلا.  بيَّنها صلى اهلل عليه وآله، فهي هي مل يبدِّ
متعددة  فهي  الشريعة  جتاه  مسؤوليتنا  أما 

اجلوانب:
أواًل: حفظها بالعمل بها: )فاذكروا ذلك 

واحفظوه(.

ثانيًا: إيصاهلا إىل اآلخرين: )وتواصوا به(.
غره،  بنهٍج  الشريعة  تبديل  عدم  ثالثًا: 
االغريق  فالسفة  م��ن  ورث��ن��اه  مب��ا  نغرت  ف��ال 
ر الينا  واليونان والفرس واهلند، وال مبا ُيصدَّ

لوه(. من الغرب والشرق: )وال تبدِّ
من  هي  كما  بالشريعة  نأخذ  أن  رابعًا: 
)وال  امل��ص��احل:  أو  األه����واء  بسبب  تغير  دون 

وه(. تغرِّ

6ـ األحكام
مبعنى  ال��والي��ة،  أن  البعض  يتصّور  ق��د 
وبعض  القليب،  واالرت��ب��اط  العاطفي،  احل��ب 
عن  تكفي  الظاهرية،  السطحية  املمارسات 
العمل باألحكام، وتطبيق حدود اهلل يف احلياة، 
بينما يؤكد رسول اهلل، صلى اهلل عليه وآله 
الغدير على  ومل��رات عديدة يف خطبة  وسلم، 
إذ  بها،  والعمل  ب��األح��ك��ام  االل��ت��زام  ض���رورة 
نستمع إليه وهو يقول: )معاشر الناس! أقيموا 
اهلل عز  أمركم  الزكاة كما  وآت��وا  الصالة، 

وجل...(
د  أجدِّ وإن��ي  )أال  أخ��رى:  ويقول يف فقرة 
ال��زك��اة،  وآت���وا  ال��ص��الة،  فأقيموا  أال  ال��ق��ول، 

وأمروا باملعروف، وَاْنَهْوا عن املنكر...(.
وب���ه���ذا ي��وج��ه��ن��ا ال���رس���ول األع���ظ���م إىل 
ف��رائ��ض أرب����ع م��ن أه���م ال��ف��رائ��ض، وه��ي: 
والنهي  باملعروف،  واألمر  والزكاة،  الصالة، 

عن املنكر.
ث���م ي��ض��ي��ف يف م��ق��ط��ع آخ����ر: )م��ع��اش��ر 
الناس! إن احلج والصفا واملروة والعمرة من 
شعائر اهلل... معاشر الناس! حّجوا البيت، فما 
ورده أهل بيت إال استغنوا، وال ختلَّفوا عنه اال 

افتقروا...(.
مرة  اخلطبة  م��ن  آخ��ر  مكان  يف  ويشر 
الدين،  إكمال  جانب  إىل  احل��ج،  إىل  أخ��رى 
الناس؛  )معاشر  فيقول:  والتوبة،  والتفّقه، 
وال  وال��ت��ف��ّق��ه،  ال��دي��ن،  بكمال  البيت  ح��ج��وا 

تنصرفوا عن املشاهد اال بتوبة وإقالع...(.
اهلل  ألن   ...( أخ����رى:  كلمة  يف  وي��ق��ول 
رين،  املقصِّ على  حجًة  جعلنا  ق��د  وج��ل  ع��ز 
واملعاندين، واملخالفني، واخلائنني، واآلمثني، 

والظاملني من مجيع الظاملني.(
من   � هلل  واحل��م��د   � ن��ك��ن  مل  وإن  ف��إن��ن��ا 
قد  ولكننا  واخلائنني،  واملخالفني،  املعاندين، 
رين، أو اآلمثني،  نكون � والعياذ باهلل � من املقصِّ
الظاملني. فعلينا أن حنذر ذلك، وأن نلتزم  أو 
عمليا بالواجبات والوظائف الشرعية، ونتورع 
عن احملرمات واآلثام، حتى نكون من املوالني 

حقاً.

7ـ املسؤولية السياسية
واألوصياء  للرسول  ال��والء  جيتمع  وهل 
للطاغوت،  العملي  ال��رض��وخ  م��ع  ب��ع��ده  م��ن 
واحلكومات اجلائرة اليت حتكم بغر ما أنزل 

اهلل؟
هنا،  تكمن  األساسية  الغدير  رسالة  إّن 
عليًا  أبايع  أن  واملقبول  املعقول  من  ليس  إذ 
بالوالية بعد أن توّليت الرسول بالرسالة، ثم 
يف عامَل احلكم والسياسة، أخضع لسلطان ال 
ينطق عن اهلل، وأتوىل حاكمًا ال حيكم بدين 

اهلل.
وآل��ه  عليه  اهلل  صلى  اهلل،  رس���ول  ي��ق��ول 
وسلم: )معاشر الناس! إنه سيكون من بعدي 
أئ��م��ة ي��دع��ون إىل ال��ن��ار، وي���وم ال��ق��ي��ام��ة ال 
وأنا  تعاىل  اهلل  إّن  الناس!  معاشر  ُينصرون، 

بريئان منهم(.
فإذا كان اهلل ورسوله بريئني من القيادات 
اليت تدعو إىل النار، وهي القيادات واحلكومات 
الطاغية، فما هي مسؤوليتنا حنن جتاههم؟ 
أال جيب علينا الترؤ منهم ومقاطعتهم وعدم 

اخلضوع هلم؟
وصفوة القول:

"ال��غ��دي��ر" ليس جم��رد ذك��رى  ي��وم  إّن 
ل املؤمن املوالي  تارخيية. إّن يوم "الغدير" حيمِّ
احلياة  لتكييف  العمل  يف  جسيمة  مسؤولية 
االجتماعية، والسياسية، والثقافية وفق نهج 
الوالية والرسالة. وفق القرآن، وسّنة الرسول 

وأهل بيته.
يوم الغدير، ليس هو يوم االحتفال فقط، 
التغير اجل���ذري يف  ي��وم   � ذل��ك  � قبل  بل هو 
متطابقة  تأتي  لكي  حياتنا،  جم��االت  ك��ل 
وسنن  القرآن،  وأحكام  الشريعة،  مناهج  مع 

الرسول واألولياء.
-------------

* عامل دين مقيم يف ايران
-------------

اخلطبة  من  اآلتية  والفقرات  الفقرة،  هذه   -  1
الغديرية  ننقلها عن: بحار األنوار، ج37، ص202، 

نقالً عن: االحتجاج )للطربيس( ح1، ص56.

إّن يوم "الغدير" يحمل املؤمن 
املوالي مسؤولية جسيمة 

يف العمل لتكييف الحياة 
االجتماعية، والسياسية، 
والثقافية وفق نهج الوالية 

والرسالة. وفق القرآن، 
وسنة الرسول "ص" وأهل 

بيته "عليهم السالم(
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* حسني حممد عيل
احلياة،  وأزمة، يف معظم جوانب  مشكلة  يتحدث عن  اجلميع 
لكن ال أحد يتحدث عن احلل والبديل املنقذ من مستنقع املشاكل 
نحن  فيهم  بمن  بأرسه،  العامل  عىل  بخناقها  تشّد  التي  واالزمات 
من  واالحباط  اليأس  حالة  يعيش  معظمنا  أن  والسبب  املسلمون، 
معنا  العامل  يغفل  ثم  ونغفل،  الفاشلة،  والبدائل  املسدود  الطريق 
قطعًا؛ أن النبي األكرم صىل اهلل عليه وآله، مل يرحل عن دار الدنيا، 
إال وقد بنّي لنا املنهج املتكامل حلياة سعيدة وكريمة، ال ظلم فيها وال 
بخس وال عسف، وذلك عندما رفع يد عيل بن أيب طالب صلوات 
اهلل عليه، يف واقعة "الغدير"، وهتف أمام مجوع املسلمني ولألجيال 
فإذا  نعم؛  مواله"..  عيٌل  فهذا  مواله  كنت  "من  القيامة:  يوم  حتى 
كم  نكتشف،  احلال،  واقع  اىل  الكتب،  طّيات  من  "الغدير"  خرج 

نحن بعيدين عن "الغدير" وعن عيل بن أيب طالب!
احللول  نجد  عّلنا  "الغدير"،  قبسات  من  نتناوله  قبٌس 
اإلمام  سامحة  عن  نقرأ  فنحن  األمام..  اىل  خطوة  لنتقدم  الناجعة، 
وعفوه، ونالحظ انعكاسات هذه املنهجية عىل الوضع االجتامعي 
حوايل  "الغدير" غاب  ألن  عليه،  اهلل  صلوات  عهده  يف  والسيايس 
مخسة وعرشين عامًا، ثم حظر مع تويّل أمري املؤمنني مقاليد األمور، 
وكان صلوات اهلل عليه حيكم، حوايل مخسني بلدًا، وفق التقسيامت 
شكلوا  الذين  "اخلوارج"،  أحد  يواجه  ذلك  مع  اليوم،  اجلغرافية 

معارضة مسلحة ضده، ويف مسجد الكوفة، واإلمام يطرح مسألة 
املسلمني:  ومسمع  مرآى  عىل  فقال  هبا،  فأعجب  باهرة،  فقهية 

وبني  املوقف،  هذا  بني  نقارن  ال  أفقهه.."!  ما  الكافر  "ُقتل 
لنسمع  لكن  احلارض،  الوقت  يف  أقله  أو  مماثل  موقف 

سّب  هو  إنام  "دعوه...  هيمنا،  فهو  اإلمام،  جواب 
بالعفو  أوىل  وأنــا  ذنــب،  عن  عفو  أو  بسّب 
ويسري  سائد  بمثله  السّب  رد  ان  بمعنى  عنه"، 

والتسامح.  العفو  هو  املطلوب  لكن  االنسان،  عىل 
وموقف آخر مع تلك املرأة األرملة التي استشهد زوجها 

معه يف أحد احلروب األهلية التي ُفرضت عليه، فهو يقدم هلا 
الطعام، بينام هي تدعو بالشؤم عىل اإلمام، دون أن تعرف هويته، 

لكنه  يقابلها بلطف، بل يطلب منها "أن ترىض عن عيل". لنفرتض 
هذه  ومن  اخلارجي،  ذلك  من  مماثاًل  موقفًا  يتخذ  كان  االمام  أن 
املرأة، كام يفعل معظم – ان مل نقل مجيع- احلكام، هل كان ُمالمًا من 
باب  لنا مشهدًا ليس من  السالم، قدم  أن االمام عليه  بيد  أحد..؟ 
اإلعانة االجتامعية واالستعطاف، إنام يتضمن درسًا يف االستقرار، 
حكم  من  حتقيقه  يف  فشل  ما  وهذا  املجتمع،  يف  أمان  صامم  وخلق 

قبله، ومن حكم بعده، اىل يومنا هذا. 

وعندما نتحدث عن السامحة والعفو عند أمري املؤمنني صلوات 
اهلل عليه، علينا أن ال ننسى أن هذا العفو، هلل تعاىل، وليس له عليه 
السالم، فال صفقة يف األمر، وال مصلحة، إنام اهلدف مرضاة اهلل، 
ذلك  أجل  من  ويسعدهم،  حيييهم  ملا  وإرشادهم  الناس  وإصالح 
جمال  ال  رصينة،  وعقائدية  فكرية  قاعدة  متثل  "الغدير"،  أن  نؤكد 

للنيل منها.
لنلقي نظرة خاطفة عىل جممل االوضاع السياسية واالجتامعية 
الدول  القائمة يف  املناهج  مناهجها من  اشتقت،  قد  لبلداننا، وهي 
تتم  وحاالهتا،  اشكاهلا  بكل  "العفو"،  قرارات  أن  نجد  االجنبية، 
حتى  بل  ومجاعات،  دول  مصالح  وتلبي  خاصة،  صفقات  وفق 
اشخاص، ومن أجل ذلك، ال نجد أثرًا عميقًا هلذه القرارات عىل 
الوضع االجتامعي والسيايس، فالثورات واالضطرابات مستمرة، 
ومل تشفع يف تلميع صورة ديكتاتور، كام مل تنقذ حكومة ديمقراطية 
العامل  ويعلم  يعلمنا  "الغدير"،  منهج  بينام  والفضائح.  االهنيار  من 
"عند املقدرة"، وعدم  بأرسه، ان العفو عن املسيئ، السيام اذا كان 
اللجوء  اىل الرد  العنيف االنتقام والعقاب، ُيعد من مجلة العوامل 
الرئيسية التي جتعل املجتمع آمنًا، مستقرًا، وهذا االستقرار النفيس، 
بدوره يكون عاماًل وحافزًا للعمل واالنتاج والتقدم. وهذا ما أراد 
الفرتة  الكويف، رغم  املجتمع  يكرسه يف  ثم  ينرشه  أن  السالم  عليه 
امتعاض  حالة  التاريخ،  يذكر  مل  لذا  حكمه،  ختللت  التي  القصرية 
اجتامعي او مترد أو احتجاج عىل سياسات االمام فيام يتعلق بالعطاء 
والعمل والسكن، وما واجهه عليه السالم، هو طمع يف احلكم، 
بشأن  وشهرية  مدوّية  وكلمته  أكثر،  ليس  العقيدة،  يف  ولغط 
اخلوارج: "من طلب احلق فأخطأه ليس كمن طلب الباطل 
وأصابه". واملثري انه مل يقطع عن أولئك اخلوارج الذين 
عىل  حّرم  كام  املال،  بيت  من  "الراتب"  حاربوه، 
طلحة  جيش  بقايا  من  يشء  تناول  أصحابه 
النساء،  السيام  اجلمل،  حــرب  يف  والزبري 

وحاججهم بوجود "السيدة عائشة" بني النساء. 
مثل  وصفه  يمكن  املنهج،  وهــذا  الثقافة  هذه 
حياته،  فرتة  طيلة  االنسان  يستنشقه  الذي  "األوكسجني" 
بينام  بتلويثه،  له  ربام جيهل وجوده، وييسء  بل  أثرًا،  له  يرى  وال 
نجد عاقبة وجود ثقافة العنف واالنتقام، ومآالهتا عىل املجتمعات 
احلاكم  تالحظ  لذا  واالمانة،  الثقة  انعدام  أبرزها،  ومن  البرشية، 
البعض  من  بعضه  ينتقم  الشعب  بينام  ويعاقبه،  شعبه  من  ينتقم 
زميله،  املدرسة من  تلميذ يف  ينتقم  احلال ألن  اآلخر، حتى وصل 
كل  من  واألنكى  واملعرفة..!  العلم  لكسب  البداية  نقطة  يف  ومها 
ذلك، ان تصل احلالة أحيانًا بالبعض عندما ال جيد من ينتقم منه، 

فينتقم من نفسه باالنتحار..!

العالم يبحث عن علّي..
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الغدير و محورية التوحيد
* آية اهلل السيد حسني املدريس

ل��ع��ل م��ق��ول��ة ال��ش��ه��رس��ت��ان��ي ص��اح��ب 
يف  سيٌف  ُسلَّ  "ما  إنه  والنحل"،  "امللل  كتاب 
اإلسالم بقدر ما سّل يف مسألة اإلمامة" فيها 
السيوف  تقعقعت  فهل  امل��ص��داق��ي��ة،  بعض 
على  اآلراء  اعرتكت  أو  األسّنة  اصطكت  أو 
موضوع  إىل  بالنسبة  ح��دث  كما  م��وض��وع 
اخلالفة بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله؟

وال��س��ب��ب يف ذل��ك أن دائ���رة اإلم��ام��ة ال 
تقف عند كرسي احلكم أو سلطة التشريع 
ذل��ك  ت��ض��م��ّن��ت ك��ل  األم����ة، وإن  ق��ي��ادة  أو 
خطبتها  يف  الطاهرة  الصديقة  قالت  حتى 
وإمامتنا  للمّلة  نظامًا  "وطاعتنا  الفدكية: 
اإلمامة  موضوع  أن  إال  الفرقة".  من  أم��ان��ًا 
إنها  العبودية،  حم��ض  معنى  فيه  ينطوي 
ال��ذي  ال��ت��وح��ي��د  حقيقة  ت��ع��ي  فيما  ت��ع��ي 
ت��ت��م��ح��ور وحت�����وم ح���ول���ه مج��ل��ة ال��س��ل��وك 
اجلوارحية واجلواحنية، وتتفرع منها سائر 
هي  ه��ذه  واالجتماعية.  ال��ف��ردي��ة  القضايا 
والتوحيد  امس��ه،  اإلم��ام��ة  ال��ص��راع:  حقيقة 
لّبه. ولذلك فاإلمام، هو إمام التوحيد قبل أن 

يكون إمام الشرع والفقه واألخالق.
ولعل من أبرز الشواهد على هذا خطبة 
خطبه  أعظم  من  فإنها  الغدير،  ي��وم  النيب 

إىل  الصدر  من  توحيد  هي  بل  التوحيد،  يف 
إىل  ثم  اهلل  إىل  ودع��وة  لألنداد  ونبذ  الساق، 

اإلمام. نشر إىل بعض فقرات اخلطبة:
ت���وّح���ده، و  ال����ذي ع��ال يف  " احل��م��د هلل 
عظم  و  سلطانه،  يف  ج��ّل  و  ت��ف��رده،  يف  دن��ا 
و هو  بكل شيء علمًا،  أح��اط  و  أرك��ان��ه،  يف 
و  بقدرته  اخل��ل��ق،  مجيع  قهر  و  مكانه،  يف 
ب��ره��ان��ه، جم��ي��داً مل ي��زل حم��م��وداً ال ي��زال، 
جبار  و  املدحوات  داحي  و  املسموكات  بارئ 
األرض����ني و ال��س��م��اوات ق���دوس س��ب��وح رب 
من  مجيع  على  متفضل  ال��روح-  و  املالئكة 
يلحظ  أنشأه  من  مجيع  على  متطول  ب��رأه 
العيون ال تراه كريم حليم ذو  كل عني و 
أناة، قد وسع كل شيء رمحته و مّن عليهم 
إليهم  يبادر  ال  و  بانتقامه  يعجل  ال  بنعمته 
و  السرائر  فهم  قد  عذابه  من  استحقوا  مبا 

و  املكنونات  عليه  ختف  مل  و  الضمائر  علم 
بكل  اإلحاطة  له  اخلفيات  عليه  اشتبهت  ال 
شيء و الغلبة على كل شيء و القوة يف كل 
القدرة على كل شيء و ليس مثله  شيء و 
دائم  شيء  ال  حني  الشيء  منشئ  هو  و  شيء 
احلكيم  العزيز  هو  إال  إله  ال  بالقسط  قائم 
ي��درك  ه��و  و  األب��ص��ار  أن تدركه  ع��ن  ج��ل 
اللطيف اخلبر ال يلحق أحد  األبصار و هو 
وصفه من معاينة و ال جيد أحد كيف هو 
من سر و عالنية إال مبا دل عز و جل على 
نفسه و أشهد أنه اهلل الذي مأل الدهر قدسه 
و الذي يغشي األبد نوره و الذي ينفذ أمره 
بال مشاورة مشر- و ال معه شريك يف تقدير 
و ال تفاوت يف تدبر صور ما أبدع على غر 
و  أحد  من  معونة  بال  خلق  ما  خلق  و  مثال 
برأها  و  فكانت  أنشأها  احتيال  ال  و  تكلف  ال 
املتقن  ه��و،  إال  إل��ه  ال  ال��ذي  اهلل  فهو  فبانت 
ال  ال��ذي  ال��ع��دل  الصنيعة  احلسن  الصنعة 
إليه األم��ور و  الذي ترجع  جيور و األك��رم 
لقدرته  شيء  كل  تواضع  ال��ذي  أن��ه  أشهد 
و  األم��الك  ملك  هليبته  شيء  كل  خضع  و 
القمر  و  الشمس  مسخر  و  األف��الك  مفلك 
على  الليل  يكور  مسمى،  ألجل  جيري  كل 
النهار و يكور النهار على الليل يطلبه حثيثا 
قاصم كل جبار عنيد و مهلك كل شيطان 

إن التمعن والنظر يف حياة 
أمري املؤمنني صلوات اهلل 

عليه و األئمة املعصومني، 
يهدي بصاحبه إىل معرفة 
اهلل تعاىل، وإىل معنى كون 
اإلمام آية هلل تعاىل، والدال 

على وحدانيته سبحانه، 
فهو اسم اهلل األعظم وآيته 

الكربى والنبأ العظيم
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صمد  أح��د  ند  ال  و  ضد  معه  يكن  مل  مريد 
أحد  كفوا  ل��ه  يكن  مل  و  يولد  مل  و  يلد  مل 
إله واحد و رب ماجد يشاء فيمضي و يريد 
حييي  و  مييت  و  فيحصي  يعلم  و  فيقضي 
مينع  و  يبكي  و  يضحك  و  يغي  و  يفقر  و 
و  اخلر  بيده  احلمد  له  و  امللك  له  يعطي  و 
يف  الليل  "يولج  قدير،  شيء  كل  على  هو 
إال هو  إله  الليل" ال  النهار يف  يولج  و  النهار 
العزيز الغفار جميب الدعاء و جمزل العطاء 

حمصي األنفاس و رب اجلنة و 
الناس ال يشكل عليه شيء و ال 
و  املستصرخني  صراخ  يضجره 
ال يرمه إحلاح امللحني العاصم 
للمفلحني  املوفق  و  للصاحلني 
استحق  ال��ذي  العاملني  م��وىل  و 
يشكره  أن  خلق  م��ن  ك��ل  م��ن 
السراء  على  أمح��ده  حيمده  و 
ال��رخ��اء و  و  الشدة  ال��ض��راء و  و 
أومن به و مبالئكته و كتبه و 
رسله أمسع أمره و أطيع و أبادر 
أستسلم  و  يرضاه  ما  كل  إىل 
لقضائه رغبة يف طاعته و خوفا 

من عقوبته..اخلطبة."

قضية رسالية وليست شخصية
 ومل���ا ك���ان م��ق��ام اإلم��ام��ة 
ال��ع��ظ��م��ى واخل���الف���ة ال��ك��رى 
مبسألة  وعجن  اشتبك  حبيث 
التوحيد، فإن من مل يصّدق بها 

حسب ما أراد اهلل، فقد تنّكب جادة التوحيد، 
وأخذ بطريق الشرك. 

اهلل  النيب صلى  بيان  اإلمامة يف  أمر  إن 
اهلل وح���ده، وهي  بيد  إهل��ي  أم��ر  وآل���ه،  عليه 
ال��ن��يب ورس��ال��ت��ه، كما  ن��ب��وة  ام��ت��داد لنفس 
هي وسيلة معرفة اخلالق املتعال، والطريق 
هلل  احلقيقية  العبودية  تتمّحض  به  ال��ذي 

سبحانه وتعاىل.
مسألة  ليست  ال��ن��ب��وة  منظار  م��ن  إن��ه��ا 
شخص،  مسألة  كونها  ع��ن  ناهيك  إم���رة، 
أواًل  وال���ذّب عنها ه��و  ال��دف��اع  ف��إن  وم��ن هنا 
وب���ال���ذات: دف���اع ع��ن ال��ت��وح��ي��د، وه���و ث��ان��ي��ًا: 

وبالعرض دفاع عن اإلمامة.
ه�����ذه ه����ي احل��ق��ي��ق��ة ال�����يت أك��دت��ه��ا 
الصادرة  االخ��ب��ار  مبفادها  وأملّ��ت  النصوص 

عن أئمة احلق، ونكتفي جبملة منها  :
علي  ب��ن  احل��س��ني  اإلم����ام  ق���ال  األول: 
خلق  ما  ذكره  جّل  اهلل  "إّن  السالم:  عليهما 
فإذا  عبدوه  عرفوه  ف��إذا  ليعرفوه  إاّل  العباد 

عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه".
 قال له رجل: يا ابن رسول اهلل بأبي أنت 

وأمي فما معرفة اهلل؟
كّل  أه��ل  "معرفة  ال��س��الم:  عليه  ق��ال   
طاعته."   عليهم  جي��ب  ال��ذي  إمامهم  زم��ان 
)العالمة اجمللسي: حبار األنوار: ج5 ص312( 
"هذان   : الثاني: جاء يف ذيل قوله تعاىل 
اإلم���ام  ع���ن  رّبم"  يف  اختصموا  خصامن 
وبنو  )حن��ن  ق��ال:  أّن��ه  السالم  عليه  احلسني 

أّمية اختصمنا يف اهلل عّزوجّل قلنا صدق اهلل 
اخلصمان  وايّاهم  فنحن  اهلل  كذب  وقالوا 
ي���وم ال��ق��ي��ام��ة(. )ال��ع��الم��ة اجمل��ل��س��ي: حب��ار 

األنوار: ج31 ص517( 
الثالث:  عن اهليثم بن عبد اهلل الرماني 
ق���ال ح��دث��ن��ا ع��ل��ي ب��ن م��وس��ى ال��رض��ا عليه 
السالم، عن أبيه عن جده حممد بن علي بن 
اهلل  "فطرة  قوله:  يف  السالم،  عليهم  احلسني 
التي فطر الناس عليها"، قال هو ال إله إال اهلل 
حممد رسول اهلل علي أمر املؤمنني ولي اهلل 
إىل هاهنا التوحيد )علي بن إبراهيم: تفسر 

القمي: ج2 ص155(
احلكم  عن  الصلت  بن  علي  عن  الرابع: 
جعفر  أبا  مسعت  قال  بريد  عن  إمساعيل  و 
عليه السالم يقول بنا عبد اهلل و بنا عرف اهلل 
الصفار:  احلسن  بن  )حممد  اهلل  وع��د  بنا  و 

بصائر الدرجات: ج1 ص64(
السالم  عليه  اهلل  عبد  ابي  عن  اخلامس: 
يف ح��دي��ث ق���ال : "..ول���والن���ا م��ا ُع���رف اهلل" 

)حممد بن احلسن الصفار: بصائر الدرجات: 
ج1 ص61(

معنى  ي��ت��ج��ل��ى  ت��ل��ون��اه  م���ا  ع��رف��ت  إذا 
الذهب،  سلسلة  حبديث  امل��ع��روف  احلديث 
بن  علي  اإلم���ام  حممد  آل  ع��امل  عّلق  حيث 
اإلعتقاد  عليه  اهلل  ص��ل��وات  ال��رض��ا  م��وس��ى 
الثاني  باإلمام فكان  اإلعتقاد  بالتوحيد على 

من شروط األول.

اإلمام.. آية اهلل يف األرض
ف��ع��ن إس��ح��اق ب��ن راه��وي��ه 
الرضا   أبو احلسن  ملا وافى  قال: 
أراد  و  بنيسابور  السالم"  "عليه 
امل���أم���ون  إىل  م��ن��ه��ا  خي����رج  أن 
احلديث  أص��ح��اب  إليه  اجتمع 
ف��ق��ال��وا ل���ه ي���ا اب���ن رس����ول اهلل 
ترحل عّنا و ال حتدثنا حبديث 
نستفيده منك.. و كان قد قعد 
و  رأس���ه  فأطلع  ال��ع��م��اري��ة،  يف 
ق���ال: "مس��ع��ت أب��ي م��وس��ى ابن 
أبي جعفر  جعفر يقول مسعت 
ب��ن حم��م��د ي��ق��ول مس��ع��ت أب��ي 
مسعت  ي��ق��ول  علي  ب��ن  حممد 
أب���ي ع��ل��ي ب���ن احل��س��ني ي��ق��ول 
اب��ن علي  أب��ي احل��س��ني  مسعت 
ب��ن أب���ي ط��ال��ب ي��ق��ول مسعت 
أبي  ابن  علي  املؤمنني  أمر  أبي 
ط���ال���ب ي���ق���ول مس��ع��ت رس���ول 
يقول  وآل��ه،  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
مسعت جرئيل يقول مسعت اهلل جل جالله 
يقول: ال إله إال اهلل حصي فمن دخل حصي 
الراحلة  م��رت  فلما  ق��ال:  ع��ذاب��ي"،  أم��ن من 
نادانا: "بشروطها و أنا من شروطها". )الشيخ 

الصدوق: التوحيد: ص25 ح23(
إن التمعن والنظر يف حياة أمر املؤمنني 
صلوات اهلل عليه و األئمة املعصومني، يهدي 
معنى  وإىل  تعاىل،  اهلل  معرفة  إىل  بصاحبه 
ك���ون اإلم����ام آي���ة هلل ت��ع��اىل، وال����دال على 
األعظم  اهلل  اس��م  فهو  سبحانه،  وحدانيته 
أمر  قال  العظيم، كما  والنبأ  الكرى  وآيته 
املؤمنني عليه السالم: "واهلل ما هلل نبأ أعظم 
ف��رات  )تفسر  م��ي"  أعظم  آي��ة  هلل  وال  م��ي 

الكويف: ص533(.
أن  بعد  الغدير،  ي��وم  تعاىل يف  ق��ال  ول��ذا 
عّرف النيب هلذه األمة إمامها: "اليوم أكملت 
ورضيت  نعمتي  عليكم  وأمتمت  دينكم  لكم 
دينا" فلوال اإلمامة احلقيقية،  لكم اإلسالم 

فال دين وال إسالم، وإمنا هو الضالل املبني.
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ار لـ "الهدى":
ّ
المفكر والسياسي الكويتي االستاذ حسن علي عبد اللطيف العط

* نواجه الفتنة الطائفية بتغليب القيم والمقاصد اإلسالمية العامة على المتغيرات السياسية
* لندعم مسيرة المرجعيات الناهضة وااللتفاف حولها وتبني مشاريعها 

 آخ����ر م��س��ت��وى وص����ل ال���ي���ه اجمل��ت��م��ع 
الكوييت يف تنمية االجواء الثقافية والدينية. 
ويف  املختلفة  والفعاليات  املشاريع  قبيل  من 

كافة املناسبات؟
اجملتمع  يف  الثقافية  األج����واء  تتميز   
خ��الل  م��ن  واالن��ف��ت��اح  بالفاعلية  ال��ك��وي��يت 
وات��س��اع  ال��ف��ك��ري��ة،  وت��ي��ارات��ه  مكوناته  ت��ن��وع 
واملشاركة،  والدميقراطية  هوامش احلرية 
اجلاليات  خمتلف  م��ع  ال��ث��ق��ايف  وال��ت��واص��ل 
الدينية  اهل��وي��ة  إن  ال��ق��ول  وميكن  ال��واف��دة، 
م��ت��أص��ل��ة يف واق����ع اجمل��ت��م��ع، واك��ت��س��ب��ت 
انتقل  ال��دي��ي  امل��ش��روع  وإن  اجلمهور،  ثقة 
الشأن  مع  التفاعل  إىل  املغلقة  ال��دوائ��ر  من 
م��ا ميكن مالحظته من  وه��و  امل��دن��ي،  ال��ع��ام 
االهتمام  ترعى  اليت  املؤسسات  توسع  خالل 
املؤسسي  العمل  وتطور  القرآنية،  بالشؤون 
وميكن  للمجتمع،  ه��ادف��ة  ب��دائ��ل  وت��ق��دي��م 
الديي  امل��ش��روع  وحضور  فاعلية  مالحظة 
ع��ر م��ؤس��س��ات ال��ع��م��ل اخل���ري واإلغ��اث��ة، 
اإلسالمية،  امل��ص��ارف  جت��رب��ة  يف  وال��ت��وس��ع 

وتطور جتربة الوقف اإلسالمي، واملؤسسات 
يف  الديي  التيار  بروز  جانب  اىل  اإلعالمية، 
الشبابي،  واحل���راك  السياسي،  العمل  آف��اق 
اإلشارة  جتدر  وباملقابل  امل��رأة،  دور  وتفعيل 
إىل إش��ك��ال��ي��ة ب���رزت م��ع رح��ي��ل ج��ي��ل رواد 
األج���واء  تضخم  وه��ي  امل��ؤس��س��ني،  النهضة 
الدينية على حساب املشروع ذاته يف اجملتمع، 
مما يرز إشكالية ما هو ديي ومدني.. وهو ما 
أدى إىل رفض مطلب تطبيق الشريعة الذي 
تتبناه بعض االجتاهات االسالمية  يف الوقت 
املذهيب  ال��ت��ط��ّرف  أج���واء  فيه  تهيمن  ال���ذي 
ويعلو موج الطائفية السياسية وفكر التكفر 

واالقصاء. 

 املؤمنون يف الكويت معروفون بعالقتهم 
بعلماء الدين واخلطباء.. كيف ميكن تقوية 
هذه العالقة من اجل تعميق الثقافة الدينية 

يف اجملتمع؟
الدينية  باملؤسسات  املؤمنني  ارت��ب��اط   
البيت عليهم السالم،  ومنابر إحياء أمر أهل 
وللخطباء  الكوييت،  اجملتمع  يف  أمٌر ملحوظ 

* أجرى احلوار / حممد عيل جواد تقي

بطاقة التعريف 
ولد يف الكويت عام 1959. حاصل عىل 

شهادة "بكالوريوس" حقوق من جامعة 
الكويت.

توىّل يف الكويت عدة مسؤوليات ثقافية 
وفكرية، منها املدير العام ملنتدى القرآن 

الكريم، وعضوية 
اهليئة االستشارية يف جملة "البصائر" 

للبحوث والدراسات، وهو املؤسس ملركز 
الثقافة االسالمية - سابقاً- يف مكتبة الرسول 

االعظم، كام شغل رئيس املكتب السيايس 
يف جتمع العدالة والسالم، ومؤسس "مؤمتر 
القرآن الكريم وحتديات العرص".. كام ُيعد 
االستاذ العطار، ناشطًا عىل مواقع التواصل 

االجتامعي يف "تويرت"، وهو أديب، وحمارض يف 
شؤون الثقافة والفكر السيايس، وحمارض يف 

دورات تربوية وقيادية.
hasan_alattar@
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دور هام يف تعبئة األجواء الدينية، ومع أمواج 
العامة يف األمة واحلماس  النهضة الشيعية 
على  االق��ب��ال  تنامي  على  انعكس  ال��والئ��ي، 
ال��دي��ن��ي��ة م��ن مساجد  األج����واء وامل��ؤس��س��ات 
وح��س��ي��ن��ي��ات وم���راك���ز ش��ب��اب��ي��ة، ومح��الت 
أتيح  وقد  الدينية،  القنوات  ومتابعة  السفر، 
للمجتمع الكوييت تواجد خنبة من املرجعيات 
كان  الفضالء،  والعلماء  واملفكرين  الدينية 
املشاريع  من  العديد  تأسيس  يف  الفضل  هلم 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ش��ك��ل��ت  ال���يت  وامل��ؤس��س��ات 
للمشروع الديي واألجواء الدينية مع تفاعل 
اجلمهور ومواصلة األجيال يف متابعة األدوار 
واملهام، ومن أجل تعميق الثقافة الدينية يف 
اجملتمع وتقوية العالقة مع املؤسسة الدينية 

البد من اخلطوات التالية: 
امل��ؤس��س  اجل��ي��ل  ب���ني  ال��ف��ج��وة  ردم   /1
وتعزيز  املؤسسي،  اإلطار  يف  ال��وارث  واجليل 
وعدم  واملؤسسات  املشاريع  يف  النهضة  فكر 
االلتفاف  خالل  من  وذلك  إرث،  إىل  حتوهلا 
وال��ت��واص��ل م��ع ف��ك��ر ورج����ال ال��ن��ه��ض��ة من 
املستنر  الفكر  أصحاب  والعلماء،  املرجعيات 

واملشاريع  واملتصّدين للشأن العام لألمة.
ال��يت تعيق  ال��ت��ح��ّزب  2/ جت���اوز أمن���اط 
عليهم  البيت  ألهل  املوالني  مجاعات  انفتاح 
مشاريع  يف  واالئتالف  بعضها،  على  السالم 
عمل مشرتك، وجتنب التقديس الذي يعيق 
املراجعات ونقد التجربة من أجل تطويرها. 

يستبشر  أن  ال��ك��وي��يت  للمجتمع   /3
الذين  الكويت،  من  الدين  علماء  مبجاميع 
بدأوا بأخذ مواقعهم على الساحة والتصدي 
العام،  والشأن  واالجتماعية  الدينية  للمهام 
الثقافة  وت��ط��وي��ر  لتعميق  ه��ام  م��س��ار  وه��و 
هلموم  أق��رب  كونهم  اجملتمع،  يف  الدينية 
اجملتمع وق��ض��اي��اه، ومح��ل رس��ال��ة االص��الح 

والنهضة.
4/ من اهلام أن يكون للعلماء حضور على 
بقضايا  اجملتمع  بتوعية  ال��رؤي��ة،  مستوى 
املرحلة والتحديات املعاصرة، وعلى مستوى 
االجتماعي  السلم  لتدعيم  أيضا  امل��ب��ادرات 

وأواصر التعاون.
 

 اجمل��ت��م��ع ال��ك��وي��يت ي��س��م��ع ب���أص���وات 
امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��ت��غ��ي��ر واالص������الح يف ال���دول 
من  ملزيد  السبيل  هو  ي��رى  كيف  اجمل���اورة، 

االصالح والتطوير يف الكويت؟
الكويتية  الدميقراطية  التجربة   متثل 
والتغير  باإلصالح  للمطالبة  مبكراً  صوتا 
خاصة يف اإلطار اخلليجي من خالل السقف 

وحتريك  السياسية،  للمطالبات  امل��رت��ف��ع 
املساءلة الرملانية وصلت إىل مستوى ترحيل 
للحراك  ك��ان  وق��د  السابق.  ال���وزراء  رئيس 
ث��ورات  زخ��م  ضمن  ملفت  حضور  الشبابي 
الربيع العربي، وميثل الدستور الكوييت إطاراً 
مرجعيًا للحراك السياسي مما حيفظ البالد 
من حالة االنفجار اليت سادت بعض مشاهد 
الربيع العربي، خاصة مع قدرة النظام على 
املطالبات  مع  التعاطي  يف  واملرونة   املناورة 
االصالحية، وقد متيز احلراك األخر بكسر 
ليأخذا  والوجاهات  السياسية  القوى  احتكار 
إىل  ال��ن��زول  على  انعكس  مجاهريًا  طابعا 
االجتماعي  التواصل  مواقع  وتفاعل  الشارع، 

مثل "تويرت" و "فيس بوك"، اليت كسرت هي 
الزوايا،  وكتاب  الصحافة  احتكار  األخ��رى 

ويالحظ يف املشهد الكوييت اآلتي : - 
ال��س��ي��اس��ي  احل�����راك  أن  امل��ل��ف��ت  م���ن   /1
األسرة  من  وشخصيات  أجنحة  فيه  تشارك 
مستقبلية  مواقع  ترتيبات  ضمن  احلاكمة 
يف احل��ك��م خ��اص��ة األط�����راف ال���يت ه���ي يف 
آل��ي��ات  لتشكيل  دف���ع  مم��ا  ال��س��ل��ط��ة،  خ���ارج 
كالقنوات  والتأثر،  السياسي  للعمل  أخرى 
والتشكيالت  االلكرتونية  واملواقع  والصحف 
السياسية مما أوجد توازنًا مع احتكار الرملان 

والنواب للعمل السياسي. 
توجد  رف��اه، وال  دولة  الكويت  أن  2/ مع 
حالة حرمان، لكن يالحظ االحتقان الشديد 

يف امل��ش��ه��د ال��س��ي��اس��ي، وال��س��ب��ب يف ذل���ك أن 
الفائض  حيث  ماليًا  م��رك��زا  تعد  الكويت 
تدافع  يثر  دوالر،  مليار  م��ائ��ة  م��ن  أك��ث��ر 

شبكة املصاحل والنفوذ. 
والصدامية  احلادة  التوجهات  بعض   /3
بعض  م��ع  وال��ع��دائ��ي��ة  السياسي  املشهد  يف 
ضمن  تفسرها  ميكن  ال  اجملتمع  مكونات 
ت��ط��ورات ال��ت��ج��رب��ة ال��ذات��ي��ة، ب��ق��در م��ا هي 
تعكس امتدادات ملشاريع اقليمية كما ظهر 
يف  اخلليج  دول  بعض  سياسات  يف  م��ؤخ��را 
األمنية  املواجهة واحللول  العنف يف  تصعيد 
السلفية  ال��ت��وج��ه��ات  وتغليب  والعسكرية 

التكفرية، ضمن مسلسل الصدام املذهيب.
4/ م��ن امل��ف��ارق��ات ه��و ت��ب��ادل امل��واق��ع بني 
املواالة واملعارضة واالنتقاالت يف زوايا الفكر، 
ف��م��ث��اًل؛ م��ع أن ال��ت��ش��ي��ع ت��ارخي��ي��ا ك���ان يف 
واملقاومة،  واحلراك  والثورة  املعارضة  موقع 
للنظام،  داعمة  الشيعية  القوى  معظم  جند 
والسلفية  السنية  الدينية  ال��ت��ي��ارات  بينما 
من  كبر  قطاع  وكذلك  معارض،  أغلبها 
التشكيالت القبلية، مع أنهما تارخييًا وفكريًا 

يف حالة مواالة للنظام.
5/ مم���ا س��ب��ق ي��ت��ض��ح واق����ع االن��ق��س��ام 
شبكة  يف  ال��ك��وي��يت  اجمل��ت��م��ع  يف  ال��س��ي��اس��ي 
ال��ت��ح��ال��ف��ات وامل���ن���ظ���ور اإلص����الح����ي، بني 
م��ن يبحث ع��ن ض��م��ان��ات ي��راه��ا يف األس��رة 
لتطوير  أولوية  يعطي  من  وبني  احلاكمة، 
طرف  أي  قدرة  عدم  ومع  السياسي،  النظام 
املستقبل  خيار  يكون  رمبا  املشهد  تسّيد  على 
ت��ب��ل��ور ت��ي��ار وس���ط ي��ت��م��اه��ى م���ع امل��ش��روع 
منتخبة،  برملانية  حكومة  يف  االص��الح��ي 
حرية  لقوانني  تشريعات  جمموعة  واطالق 
األحزاب، وإصالح األجهزة األمنية والقضاء، 
وقانون الوظائف القيادية والكشف عن الذمة 

املالية، مع تفاهمات مع األسرة احلاكمة.

القضايا  م��ن  ال��ك��وي��يت  اجمل��ت��م��ع  أي���ن   
االسالمية يف املنطقة؟ وهل هناك تفاعل او 

تضامن او متابعة..؟ أشكاهلا.. صورها..؟
ملحوظ  إس��ه��ام  ال��ك��وي��يت  للمجتمع   
املستوى  على  اإلس��الم��ي��ة  القضايا  دع��م  يف 
اخلري وعلى املستوى السياسي واالعالمي، 
مستويات  بلغ  واإلنساني،  اخل��ري  فالعمل 
متقدمة ويف خمتلف دول العامل عر شبكة 
للمؤسسات  وك��ان  واللجان،  املؤسسات  من 
يف  السالم  عليهم  البيت  أه��ل  خلط  التابعة 
نظام  سقوط  بعد  العراق  يف  اسهاٌم  الكويت 
الدينية كاملساجد  املؤسسات  بناء  صدام، يف 

ُتعد املدرسة التكفرية 
السلفية، احملّرض األساس 

على الفتنة الطائفية، 
يدفعها شعور باخلطر 

املاحق، بعد أن ضاقت بها 
دائرة األمة الناهضة، 

وبدأت ختسر أوراقها يف 
خمتلف الساحات، أبرزها 

اندحار فلول "القاعدة" 
يف ساحات كالعراق، 

وجتاوزها من قبل ثورات 
الربيع العربي، اليت تبّنت 
النهج السلمي، واملطالبة 

بالدولة الدستورية
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واحل��س��ي��ن��ي��ات وامل��س��ت��ش��ف��ي��ات وك��ف��ال��ة 
األي���ت���ام، أذك����ر م��ن��ه��ا ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل��ث��ال: 
ملنتدى  التابعة  اخل��ري��ة"  املصطفى  "جلنة 
املرجع  مكتب  مع  بالتعاون  الكريم  ال��ق��رآن 
تقي  حممد  السيد  العظمى  اهلل  آية  الديي 
هناك  السياسي،  املستوى  وع��ل��ى  امل��درس��ي، 
و  ل��ب��ن��ان،  يف  االس��الم��ي��ة  للمقاومة  ال��دع��م 
أبرز القائمني؛ الراحل السيد ناصر اخلرايف، 
والدعم للشعب الفلسطيي، والدعم للشعب 
الصحف  خ��الل  م��ن  ح��راك��ه  يف  البحريي 
السياسي  الصعيد  وعلى  القانوني،  والعمل 
الشعب  عام كان  وبشكل  األم��ة،  يف جملس 
ال��ك��وي��يت، وم��ا ي���زال، ال��داع��م األب���رز. وعلى 
لثورات  البارز  الدعم  فهناك  السّي  املستوى 
واالع��الم  باملال  العربية،  البالد  يف  حصلت 

والسياسة. 

 الفتنة الطائفية اليت تشد خبناقها على 
السبيل  هو  ما  منطقتنا.  املسلمني السيما يف 

ملواجهتها؟
 الفتنة الطائفية اليت تعصف باملنطقة، 
ذات طابع سياسي يستهدف اختطاف مشروع 
النهضة اإلسالمية واستنزاف األمة، وهو يتم 
استكبارية  دوائ��ر  تقاطع  خ��الل  من  انتاجه 
استبدادية  م���دارس  ذات  وأن��ظ��م��ة  غ��رب��ي��ة، 
تكفرية، من خالل انتاج صدام مذهيب بني 

الشيعة  وهما  اسالميًا،  الرئيستني  القوتني 
وال��س��ن��ة، ع��ل��ى غ���رار "ص����دام احل���ض���ارات"، 
العدو  الصراع وصرفها عن  وحتوير بوصلة 
الصهيوني،  ال��ك��ي��ان  وه��و  ل��ألم��ة  احلقيقي 
فيه  العدو  يكون  مذهيب  بصراع  واستبداله 
وُتعد  للتشيع،  العقائدية  والبنية  اي���ران، 
امل���درس���ة ال��ت��ك��ف��ري��ة ال��س��ل��ف��ي��ة، احمل���ّرض 
بعد  املاحق،  باخلطر  شعور  يدفعها  األساس، 
وبدأت  الناهضة،  األمة  دائ��رة  بها  ضاقت  أن 
أبرزها  الساحات،  خمتلف  يف  أوراقها  ختسر 
اندحار فلول "القاعدة" يف ساحات كالعراق، 
العربي،  الربيع  ث��ورات  قبل  من  وجت��اوزه��ا 
بالدولة  واملطالبة  السلمي،  النهج  تبّنت  اليت 
تصاعد  سبب  نفهم  هنا  وم��ن  ال��دس��ت��وري��ة، 
الفتنة الطائفية خليجيًا، باعتبارها املركز، 
ح��ادة  س��ي��اس��ات  يف  اخلليج  دول  واخن����راط 
اخلليج  لشعوب  االجتماعية  البنية  ت��ه��دد 
وأمنها وسلمها األهلي، كالتدخل العسكري 
السوري  النظام  اسقاط  وتبي  البحرين  يف 

عسكريًا. 
من  الب���د  الطائفية  الفتنة  ومل��واج��ه��ة 
تغليب القيم واملقاصد اإلسالمية العامة على 
لدى  النهوض  وق��راءة  السياسية،  املتغرات 
الشيعة والسّنة، من زاوية دينية. فقد كان 
وتشكيل  ايران،  يف  االسالمية  الثورة  انتصار 
جلميع  األمل  بارقة  مبنزلة  اسالمية،  دولة 

وحركاتها  الطاحمة،  االسالمية  الشعوب 
شوكة  تنامي  مع  حصل  كما  التحررية. 
الصهيوني،  العدو  أمام  لبنان،  يف  اهلل"  "حزب 
ل��ك��ن م��ع ت��ق��ادم ال��زم��ن وح��ص��ول ت��ط��ورات 
حبالة  الشيعي،  الصعود  ه��ذا  واج��ه  عديدة، 
ال��س��ي، وصلت  ال��ري��ب��ة ضمن احمل��ي��ط  م��ن 
اإلجهاض،  وحم��اوالت  العدائية،  إىل  أحيانا 
من  الطائفي   امل��وق��ف  يف  ذل��ك  انعكس  وق��د 
ثورة الشعب البحريي، مع أن الشيعة رحبوا 
بثورات الربيع العربي، السيما وانها أظهرت 
للجماهر،  االس��الم��ي��ة   – الدينية  احل��ال��ة 

حتى يتمكن التشيع من 
تقديم بدائل للبشرية يف 

واقعنا املعاصر، حباجة 
إىل تطوير مناهج 

االجتهاد يف احلوزات 
العلمية، وتأسيس 

مراكز حبوث ودراسات 
تتصدى للبحث العلمي 
واملراجعات، واستشراف 

املستقبل



حوار

وباملقابل  وتونس،  كما هو حاصل يف مصر 
ببعض  جوبه  املعاصر،  السّي  النهوض  فإن 
املوقف  ابرزه  الشيعي،  الوسط  من  التحّفظ 
يفاقم  مما  س��وري��ا،  يف  االح���داث  من  السليب 
من  اخل��روج  من  بد  ال  ل��ذا  الطائفي،  املشهد 
النهضة  ادوار  ت��ب��ادل  خ��الل  م��ن  النفق  ه��ذا 
وعمل  تفاهمات  وبناء  والشيعة،  السنة  بني 
املشرتكة،  ال��ق��اع��دة  أس���اس  على  م��ش��رتك، 
االس��الم��ي،  ال��دي��ن  تعاليم  ب��إح��ي��اء  متمثلة 
وت��ك��ري��س ق��ي��م��ه وم��ف��اه��ي��م��ه ال��س��ام��ي��ة يف 
لقاءات  عر  ممكن  وه��ذا  وال��دول��ة،  اجملتمع 
متبادلة بني  مؤسسات كاألزهر واحلوزات 
احلركات  بني  متبادلة  لقاءات  أو  العلمية، 

االسالمية. 

 أص��ب��ح ال��ت��ش��ي��ع ل��ه م��ن امل��ق��ب��ول��ي��ة يف 
املفكرون  حيث  والعاملية،  االسالمية  الساحة 
املشكلة  لكن  واالجنازات،  واملشاريع  والعلماء 
خيار  عن  البديل  وتقديم  ح  الطر  يف  يبدو 
يف  احل��ك��ام  فرضها  ال��يت  والعلمنة  ال��ت��غ��ّرب 
العقود املاضية، وعن خيار التكفر والتطرف 
فكيف  حاليًا..  للتسيد  يسعى  ال��ذي  الديي 
باالمكان حتقيق ذلك، والتأكيد للعامل بان 

التشيع يعكس االسالم احلضاري البّناء؟
 مقبولية التشيع يف الساحة االسالمية 
والتعرف  االنفتاح  ض��وء  يف  تأتي  والعاملية، 
على ما خيتزنه التشيع من القيم االنسانية 
احلرية  يف  البشرية  التطلعات  متثل  ال��يت 
فكر  ميثله  ومب��ا  واحل��ق،  والكرامة  وال��ع��دل 
أهل البيت عليهم السالم، من الفكر القرآني 
واالسالم األصيل، وثراء الرتاث من املنظومة 
التشيع  وي��ت��م��ي��ز  وال��ق��ان��ون��ي��ة،  األخ��الق��ي��ة 
للتطوير  كأساس  االجتهاد  بتواصل  أيضا 
ومواكبة املتغرات وتطور التجربة الشيعية 
ال��ن��ه��وض إىل  ي��ت��ح��ول  ل��ك��ن أن  ت��ارخي��ي��ا، 
فاألمر  احلضاري  واالسهام  البدائل  مستوى 

حيتاج إىل نقلة وآليات. 
من  لألمة؛  البدائل  تقديم  مستوى  على 
تبلورت  ال��يت  البدائل  أن  إىل  اإلش���ارة  املهم 
ل��ألم��ة ه��ي ن��ت��اج ت��راك��م��ات ج��ه��ود ي��أت��ي يف 
يسمى  م��ا  أو  احل��رك��ي  ال��ت��ي��ار  مقدمتها  
ال��س��ي��اس��ي"، وال���ذي وض��ع لبناته  "اإلس����الم 
جيل من املرجعيات احلركية الناهضة إبان 
عقد السبعينيات، كاإلمام اخلميي واإلمام 
)ق��دس  ال��ش��رازي،  احلسيي  حممد  السيد 
حممد  السيد  الديي  املرجع  و  سرهما(،  اهلل 
لديهم  كانت  الذين  ه��ؤالء  امل��درس��ي،  تقي 
ق����راءة م��ع��اص��رة و رؤي���ة مل��ش��روع اإلس���الم 

غنية،  وجتربة  قيادي،  وتصدي  التجديدي  
ال��رائ��دة  امل��رج��ع��ي��ات  ه���ذه  ع��ط��اء  اكتسبت 
السكون  ال��دي��ي م��ن  ب��امل��ش��روع  يف اخل���روج 
والعزلة والتخلف، إىل احلركية واالجتهاد 
البدائل  النتاج  مداخل  وبلورت  واإلجيابية 

تتمثل يف األبعاد التالية : 
ن��ظ��ري��ة وم��ش��روع  1/  ع��ل��ى م��س��ت��وى 
جتربة  قدمت  املعاصرة   اإلسالمية  الدولة 
املرتكز  اإلس��الم��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة  يف  احل��ك��م 
نظريا  إط��ارا  وضع  مما  الفقيه،  والي��ة  على 
ال���ذات  ث��ق��ة  وع���زز  ال��دي��ي  للحكم  أص��ي��ال 
مواجهة  يف  اخل��ي��ارات  صنع  على  ب��ال��ق��درة 
االس��ت��ك��ب��ار ال��ع��امل��ي، وح��ض��ور الف���ت ل��دول��ة 
يف ال��واق��ع االس��الم��ي وال���دول���ي، مم��ا ميكن 
التجربة  وأداء  احلاكمة،  النظرية  تطوير 
احلريات  قاعدة  بتوسيع  للمالحظات  وفقا 
االقتصادية  التنمية  وض��رورات  واملشاركة 
فاعلية  يعزز  أن  ميكن  البديل  هذا  والرفاه، 
الفكر السياسي يف انتاج مناذج أخرى، للدولة 
ساحات  يوائم  ملا  وفقًا  املعاصرة،  اإلسالمية 
يتجه حنو  ال��ذي  – مثاًل-  أخ��رى كالعراق 
اجلديدة  الدولة  مشروع  صياغة  إكتمال 
القائمة على حكم الشريعة االسالمية، بعد 
إجراء آخر التعديالت على الدستور. ويف هذا 
دام  املدرسي  املرجع  قدمه  ما  نذكر  السياق 
اإلسالمية  الدولة  لدستور  تصور  من  ظله 
ال��ف��ق��ه اإلس��الم��ي  ال��وج��ي��ز يف  يف س��ل��س��ل��ة 
اإلسالمية"،  الدولة  وأحكام  الدستور  "فقه 
مم��ا ي��ؤك��د أه��م��ي��ة م��واص��ل��ة دع���م مسرة 

احلضاري  األف��ق  ذات  الناهضة  املرجعيات 
مشاريعها  وتبي  حوهلا  االلتفاف  خالل  من 
وأهمية تطوير قدرة منظومتها القيادية يف 

األمة ونظامها اإلداري.  
التنظيمات  بناء  فكرة  مستوى  وعلى   /2
الشيعي،  الفكر  اإلسالمية، قدم  واحلركات 
ساهمت  االس��الم��ي،  للعمل  ناجحة  من��اذج 
الفكري  الرشد  وإعطاء  الشعوب  توعية  يف 
ل��ألم��ة، ح��ي��ث ت��ن��اول��ت أدب���ي���ات احل��رك��ات 
اإلس���الم���ي���ة ال��ش��ي��ع��ي��ة، ك���ل ال��ت��ح��دي��ات 
األم��ة، مما ساهم يف  اليت تعيشها  واألزم��ات 
كما  اإلس��الم��ي،  وال��ت��ح��رك  العمل  ب��ل��ورة 
والرصني،  املنّظم  العمل  بلورة  على  عملت 
مما أكسبها ميزة املبادرة والصمود والشعور 
يف  كما  السياسية،  الساحة  يف  باملسؤولية، 
جتربة حركة املقاومة االسالمية يف لبنان، 
يف  وأيضًا  ال��ع��راق،  يف  اإلسالمية  واألح���زاب 
الكويت، و وصول بعض األحزاب إىل مواقع 
فكرة  تطوير  يقتضي  مما  والقرار،  السلطة 
السياسية  احلياة  يف  احلزبي  العمل  وآليات 

ومؤسساتها املدنية.  
ال��ف��ك��ر  ح���رك���ة  م���س���ت���وى  ع���ل���ى   /3
احلضاري   االسهام  صور  كأحد  واالجتهاد  
حتقيق  يف  الشيعي  ال��ف��ك��ر  اس��ه��ام  يتجلى 
وثوابته،  الدين  قيم  تستوعب  جديدة،  قراءة 
بكل  ال��واق��ع  ع��ل��ى  تنفتح  ذات���ه  ال��وق��ت  ويف 
النص  بني  موازنة  خلق  أجل  من  تعقيداته، 
الواقع  وبني  القيم،  لتلك  املستوِعب  الديي 
امل��ت��غ��ر. وال��ت��ف��ري��ق ب��ني ال��ث��اب��ت وامل��ت��غ��ر يف 
ال���دي���ي.. واحل��ق��ي��ق��ة، ح��ت��ى يتمكن  ال��ف��ك��ر 
التشيع من تقديم بدائل للبشرية يف واقعنا 
املعاصر، حباجة إىل تطوير مناهج االجتهاد 
يف احل�����وزات ال��ع��ل��م��ي��ة، وت��أس��ي��س م��راك��ز 
العلمي  للبحث  تتصدى  ودراس����ات  حب��وث 
املستقبل. ومع بروز  واملراجعات، واستشراف 
واقبال  الغرب  يف  اإلسالمية  اجلاليات  واقع 
التشيع،  على  التعرف  على  البحوث  مراكز 
مما  ال��غ��رب  يف  انتشار  ن��واف��ذ  للتشيع  أتيح 
يستدعي بلورة خطاب موائم واالستفادة من 

اآلليات املتعارفة واملؤثرة هناك.  
امل��ؤس��س��ات وال��ع��م��ل  4/ ع��ل��ى م��س��ت��وى 
أسهم  األهلي،  اجملتمع  ومنظمات  املؤسسي 
العمل  ث��ق��اف��ة  ن��ش��ر  االس����الم احل��رك��ي يف 
من  واسعة  بشبكة  اجملتمع  ورف��د  املؤسسي 
لتنظيم  اجلمهور  ودف��ع  األهلية،  املؤسسات 
مجاعية  دوائ��ر  خ��الل  من  اإلسالمي  العمل 
وتعاونية، وما ينقص هذه املؤسسات أن تأخذ 
اليت  احلضارية  كاملؤسسات  العاملية،  طابع 
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البد من توثيق العالقة 
بني التشيع كتجربة، 

والتشيع كمنهج.. 
فهناك حاجة للوعي بأن 

أئمة أهل البيت عليهم 
السالم، هم اإلطار 
املرجعي والضابط 

للمسرة، وجتربة األتباع 
سواء على مستوى دول 

أو أحزاب أو حركات 
أو مؤسسات أو رموز، 

خاضعة للنقد والتقويم



حوار

مع  وتتواصل  اجلغرافية،  احل��دود  تتجاوز 
االنسانية، مثل "منظمات أطباء بال حدود" أو 

منظمات البيئة.
 

وليبيا  مصر  جت���ارب  م��ن  ت��الح��ظ��ون   
وت���ون���س وال��ي��م��ن، حم�����اوالت الم��ت��ص��اص 
اجلماهري  التحرك  وتأطر  الناس  نقمة 
وذلك من  االس��اس،  املطالب  وااللتفاف على 
قبل اطراف داخلية واقليمية و دولية، ماهو 
ملواجهة هكذا حماوالت  باعتقادكم  السبيل 
البحرين  يف  مجاهرنا  حت��رك  يف  لتفاديها 

والسعودية وسائر البالد االسالمية؟

الدولي  املشهد  على  اطاللة  من  بد  ال   
واالقليمي واحمللي سواء يف أبعاده السياسية 
أو تطور الفكر وتدافع املشاريع لبلورة رؤية 

لسبل املواجهة كما يف نص السؤال..
وال��ق��ط��ب��ي��ة  امل���رك���زي���ة  ن��ظ��ام  إن    /1
باألفول  ب��دأت  ال��دول��ي  النظام  يف  األح��ادي��ة 
والتوازنات،  والتشاركية  التعددية  لصاحل 
عامليا  األم��ري��ك��ي��ة  اهل��ي��م��ن��ة  أن  ي��ع��ي  مب���ا 
ت��راج��ع��ت، ومب���ا ي��ع��ي ع��ل��ى م��س��ت��وى نظام 
الدولة صعوبة تكرار مثل نظام والية الفقيه 
يف اجل��م��ه��وري��ة اإلس��الم��ي��ة خ��اص��ة يف ظل 
هيمنة  أو  املكونات،  تنوعية  ذات  جمتمعات 
احلزب الواحد حيث يتساقط هذا النموذج يف 
ثورات  جاءت  وقد  املعاصرة.  العربية  الدولة 
جلميع  مجاهري  كحراك  العربي  الربيع 
الدستورية  الدولة  مطلب  ضمن  األطياف 
السياسي  األف��ق  فتح  مما  املواطنة،  وحقوق 
كل  ب��ق��درة  مرهونا  األم��ر  ليظل  للجميع 
يف  وقدرته  مبشروعه  الساحة  يقنع  أن  تيار 
هي  اجلماهر  تزال  فال  واالص��الح.  التنمية 

اليت تؤطر املشهد.
امل���ش���روع  ب���ني  امل���واج���ه���ة  ح����دة  إن   /2
املستبدة  األنظمة  ال��غ��رب  وب��ني  االس��الم��ي 
كبرة  ب��ش��ع��ارات  متثل  ال���ذي  املنطقة،  يف 
عنوان  مثل  وال���ذي  ألم��ري��ك��ا"،  "امل���وت  مثل 
اس��ت��ق��الل��ي��ة اخل���ي���ار اإلس����الم����ي، ل��ك��ن��ه يف 
الستيعاب  ارتكاز  نقطة  شكل  نفسه،  الوقت 
االستيعاب  مفضال  االسالمي،  للتيار  الغرب 
يف  ملحوظ  وهو  املواجهة،  على  والتفاهمات 
للحكم،  املسلمني  األخ��وان  صعود  تفاهمات 
وجتاوز التيار االسالمي العدائية والقطيعة 
م���ع ال���غ���رب، ك��م��ا يف ال��ن��م��وذج ال��رتك��ي 
العربي  الربيع  وث��ورات  والعراقي  واملاليزي 
بل حتى الفلسطيي. وكما أيضا يف املوقف 
اخليار  وجتنب  االيراني  النووي  من  املتأّني 

ال��ع��س��ك��ري، ك��م��ا أس��ه��م يف ت��ب��ل��ور حم��ور 
بروز  خ��الل  من  األمريكي  للتفرد  مواجهة 
احملور الروسي والصيي على مستوى املظلة 

الدولية وكتلة عدم االحنياز اقليميا 
ال��رب��ي��ع  ث�����ورات  أن  ال���واض���ح  م���ن    /3
ال��ع��رب��ي ت��أت��ي يف إط����ار حم�����اوالت ل��رس��م 
تتدافع  للمنطقة،  جديدة  سياسية  خريطة 
منظور  ذات  وكيانات  مشاريع  خالهلا  من 
الغرب  االلتفاف،  دوائ��ر  أب��رز  وج��ودي، ومن 
الذي حياول برجمة التغير حسب منظوره، 
النظام العربي  ملتقيا بذلك مع بعض بقايا 
الدعم  للغرب  تقدم  ال��يت  املنطقة  دول  من 
حتاول  ال��يت  األخ��رى  وال��دائ��رة  اللوجيسيت. 
االلتفاف هي "السلفية التكفرية"، إذ سجلت 
بعض االخرتاقات من خالل هيمنة الناتو يف 
يف  العلمانية  الليرالية  االخرتاقات  أو  ليبيا 
تونس، أو االبقاء على فلول النظام السابق يف 
اليمن، أما يف الثورة املصرية وصعود اإلخوان 
حنو  ال��ث��ورة  ختطو  حيث  خمتلف  ف��األم��ر 
بشكل  الدولة  مشروع  حنو  مراحلها  حتقيق 

و أداء متمكن.  
م���ن ه��ن��ا مي��ك��ن أن ن��ن��ت��ق��ل ل��ل��ح��دي��ث 
بالثورة  يرتبط  وم��ا  اخلليجي  ال��ش��أن  ع��ن 
البحرينية واحلراك يف السعودية، فقد أظهر 
أن  ميكن  أنها  البحرين  يف  اجلماهر  حراك 
يف  حقيقيني  وإص��الح  لتغير  مقدمة  تكون 
اخلليج خاصة مع ما اظهرته الثورة من نهج 

سلمي وصمود و وعي مجاهري. 

1/ أظهرت اجلماهر يف البحرين شأنها 
أنها  العربي،  الربيع  ثورات  من  العديد  شأن 
اليت  واحل��رك��ات  األح����زاب  على  متقدمة 
واالنتصار  احل��راك  قيادة  مبستوى  تكن  مل 

لصمود وتضحيات اجلماهر.
البنية  ضعف  ع��ن  احل���راك  كشف   /2
البحريي،  للمجتمع  الشيعية  املؤسسية 
فرغم عدالة قضيته وانسجامها مع االجتاه 
صمود  ورغ��م  واالنساني  احلقوقي  ال��دول��ي 
تنقصه  كانت  لكن  اجلماهر  وتضحيات 
عن  للدفاع  والتنظيم  واآلل��ي��ات  امل��ؤس��س��ات 

حقوقه.
العام  الشيعي  الدعم  مستوى  على   /3  
بالقدر  يكن  مل  وقضيته  البحريي  للشعب 
حضور  من  الشيعة  ميتلكه  ما  رغ��م  ال��ك��ايف، 
املرجعيات  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  س���واء  وام��ك��ان��ات 
واألح��زاب،  احلركات  أو  ال��دول  أو  الدينية 
وكأنه ترك هذا الشعب األعزل يف مواجهة 
الشعب  قضية  جتاهل  مت  حيث  القمع  آل��ة 
البحريي يف مؤمتر عدم االحنياز ويف قمة 
العربية  القمة  ويف  االسالمي  للمؤمتر  مكة 
امل��ؤمت��ر  يعقد  ومل  ال��ع��راق  يف  ع��ق��دت  ال���يت 
البحريي.  الشعب  لنصرة  العراق  يف  املقرر 
لكن ميكن االشارة اىل الدعم واملساندة على 
منها  كان  العراق،  يف  اجلماهري  الصعيد 
البحريي"  الشعب  ن��ص��رة  "م��ؤمت��ر  ان��ع��ق��اد 
اجلليب  أمحد  العراقي  السياسي  رعاه  الذي 
الدين  علماء  م��ن  ع��دد  وح��ض��ره  ب��غ��داد،  يف 
الناشطني  من  عدد   جانب  اىل  والسياسيني، 

السياسيني من البحرين.
غياب  البحريي  الشعب  يدفع  رمب��ا   /4
التغير  وري���اح  للتحوالت  الشيعي  املنظور 
يف  خ��اص��ة  رؤي���ة  ب��ل��ورة  وع���دم  املنطقة  يف 
مكتسبات  أصبحت  حيث  اخلليجي،  الواقع 
لتباين  ع��رض��ة  ال��ب��ح��ري��ي  ال��ش��ع��ب  قضية 
التحالفات  وتقلبات  املشروع   ورؤية  املواقف 
ال��س��ي��اس��ي��ة خ���اص���ة يف ظ���ل االص��ط��ف��اف 
ال��ط��ائ��ف��ي، ف��امل��س��ت��غ��رب ح��ق��ا يف ظ���ل ه��ذه 
التنظر،  وغياب  الشيعي  الصمت  املتغرات 
الفرتة  ه��ذه  تضج  األخ��رى  التيارات  أن  مع 
والبحوث  ال��دراس��ات  وجم���الت  ب��امل��ؤمت��رات 
واخل��ط��اب��ات واحل��ض��ور االع��الم��ي وم��واق��ع 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ل��ب��ل��ورة رؤي���ة جت��اه 
الشيعية  الرؤية  غياب  اتضح  وقد  املتغرات، 
بشكل واضح من خالل ما جيري يف سوريا، 
العلماء واملثقفني  او من خالل بعض بيانات 
ال��يت ادان��ت احل��راك االص��الح��ي يف املنطقة 

الشرقية.

أظهرت اجلماهر يف 
البحرين شأنها شأن 

العديد من ثورات 
الربيع العربي، أنها 

متقدمة على األحزاب 
واحلركات اليت مل 
تكن مبستوى قيادة 
احلراك واالنتصار 
لصمود وتضحيات 

اجلماهر
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* السيد جعفر العلوي

من  اخلليفي  للنظام  ال��رمس��ي  ال��وف��د  رج���وع  ب��ني 
جنيف مؤخرًا، حيث عقد جملس حقوق اإلنسان التابع 
وبني  البحرين،  قضية  ملناقشة  جلساته  املتحدة  لألمم 
قالئل.  أي��ام  نعمة   حسني  علي  الشهيد  الفتى  سقوط 
بعض  يف  هناك  الرمسي  الوفد  أحدثها  اليت  فالفوضى 
باحلديث،  األهلي  احلقوقي  الوفد  ب��دأ  حني  اجللسات 
واليت استدعت من رئاسة اجللسة طرد بعض مشاغيب 
الوفد الرمسي أكثر من مرة، تذكرنا بطريقة النظام 
يف  اهلوجاء  املمارسات  بذات  يقوم  كان  الذي  الصدامي 

بعض املؤمترات اليت يتعرض فيها للنقد.
    مل يكتف النظام اخلليفي بسلسلة األكاذيب اليت 
سطرها يف جنيف ليوهم خراء دول عملوا سنني طوال 
يف اجملال احلقوقي، بأنه جاد يف تطبيق ما يقارب 90% من 
التوصيات )176( اليت طالب بها مندوبو دول العامل، وهي 
أكر نسبة من التوصيات تقدم لدولة يف العامل، حتى 
حترك إعالمه اليت تقوده مسرة رجب، وزيرة اإلعالم، 
يف  عظمى  إنتصارات  حقق  بأنه  ومواليه   نفسه  ليوهم 
جنيف للتغطية على اإلنتهاكات الواسعة له يف جمال 
اإلع��الم  ف��وزي��رة  بغريب  ذل��ك  وليس  اإلن��س��ان.  حقوق 
إعجابها  أب���رزت  وط��امل��ا  الفكر،  بعثية  ه��ي  البحرينية 
بطاغية العراق البائد صدام ومدرسته اإلعالمية، واليت 
سعيد  حممد  إع��الم��ه  وزي��ر  أضحوكاتها  بطل  ك��ان 
إنتحار  عن  متحدثًا  الشاشة  على  يظهر  وهو  الصحاف 
كان  وق��ت  يف  ب��غ��داد..!  أس��وار  على  االمريكيني  اجلنود 
يفر  أن  قبل  ب��غ��داد  ش���وارع  يف  يتجولون  اجل��ن��ود  ه��ؤالء 

جبلده اىل املكان املتفق عليه سلفًا.
هو  مب��ن  ابتليت  إذ  ال��ص��ام��د..  البحرين  ق��در  هكذا 
األمم  أروقة  يف  الكذب  مسلسل  ويستمر  أشر"،  "كّذاب 
اإلنسان  حقوق  وزي��ر  ألتقى  حيث  جنيف  يف  املتحدة 
يف  مبسؤلني  اي��ل��ول   25 بتاريخ  علي  ص��الح  البحريي 
يف  ج��ادة  حكومته  أن  مدعيًا  اإلن��س��ان   حقوق  جملس 
يف  مساعدتهم  تطلب  وأن��ه��ا  اإلن��س��ان،  ح��ق��وق  تطبيق 
 27 ويف  ب��الده،  يف  اإلنسان  حقوق  عن  عمل  ورش  عقد 
البحريي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  التقى  نفسه،  الشهر  م��ن 
الشرق  لشؤون  األمركية  اخلارجية  وزيرة  مبساعدة 
ردود  قضية  معها  مستعرضًا  جونز  إليزابيث  األوس��ط، 
حكومته على توصيات جنيف، ومل يفته بالطبع اإلشادة 
خمتلف  يف  اإلمريكية  واإلدارة  حكومته  بني  بالتنسيق 

اإلمريكية  املسؤولة  بادلته  وبدورها  الدولية،  احملافل 
اإلص��الح��ي  ب��ال��دور  تشيد  أن��ه��ا  قائلة  النفاق  مسلسل 

حلكومة "امللك" محد.
اإلن��س��ان  ح��ق��وق  ت��وص��ي��ات  تطبيق  يف  ك��ذب  حبل 
ايلول،   28 ليل  من  متأخرة  ساعة  ففي  طوياًل،  يطل  مل 
عن  ج���داً  ق��ص��رة  مسافة  تبعد  ال��يت  "ص���دد"  ب��ل��دة  ويف 
التابعة  األمن  أقدمت قوات  امللك محد"،  منطقة "قصور 
)ال��ش��وزن(  اإلنشطاري  ال��رص��اص  إط��الق  على  للنظام 
الثورة،  وش��ع��ارات  أه��داف  حتمل  شبابية  مسرة  على  
مدن  ع��دة  أح��ي��اء  يف  ليليًا  خت��رج  الشبابية  ف��امل��س��رات 
الشاب علي حسني  الفتى  البحرين، فأصابت  وبلدات يف 
الدم  نزف  شدة  ومن  عامًا   )17( العمر  من  البالغ  نعمة 
دون  األرض  على  الفتى  سقط  ال���رأس،  على  وض��رب��ة 
حقوق  عن  دفاعًا  استشهد  حتى  األمن  قوات  تسعفه  أن 
شعبه. وهو الفتى الثاني خالل أقل من )40( يومًا، تقتله 
حسام  الفتى  بعد  اإلنشطاري،  بالرصاص  األم��ن  ق��وات 
احلداد )16 عامًا( الذي استشهد قبل يوم من عيد الفطر 
النظام اخلليفي  داخلية  وزارة  أدعت  األخر. وكعادتها 
كذبًا بأن الفتى نعمة كان يف حالة هجوم عليها، متامًا 
حسام،  الشهيد  قتل  لترير  استخدمت  اليت  كالكذبة 
ويدحض تضليل النظام، بأن الرصاص اإلنشطاري وجد 
مليئًا يف جسميهما من جانب الظهر فقط، مما يدل 
أجهزة  تدعي  يكونا يف حالة هجوم كما  أنهما مل  على 

النظام.
وإذا علمنا أن البحرين خاضعة لإحتالل السعودي 
يف  األي��ام  نفس  يف  استخدمت  القتل  منهجية  ذات  فإن 
قتل ثالثة شباب يف منطقة القطيف والعوامية باملنطقة 
اللباد  خالد  الشهداء  وهم  العربية،  للجزيرة  الشرقية 

وحممد  املناسف و حسن الزاهري. 
هذه هي حقيقة نظامي آل خليفة وآل سعود اللذين 
قوله  يف  كما  والقهر،  القتل  يف  فرعون  ملنهج  ينتميان 
وإن��ا  نساءهم  ونستحي  أب��ن��اءه��م  سنقّتل  "ق���ال  ت��ع��اىل: 
عشرات  قتل  اىل  أدت  املنهجية  ه��ذه  ق��اه��رون".  فوقهم 
ويف  البحرين،  يف  والنساء  والشيوخ  والشباب  األطفال 
من  العديد  ُقتل  السامة  الغازات  وبسبب  األخرة  الفرتة 
األجنة بلغوا اخلمسة عشر جنينًا. مما يعي إن التضليل 
مجيع  من  ضحاياه  حيصد  السياسي،  والدجل  والكذب 

افراد اجملتمع دون استثناء.
----------------

* عامل دين يف البحرين

حبل الكذب قصير
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* أجرى التحقيق / أسامء بورشيد
بالرغم من انها مدينة صغرة تابعة 
ال��س��ع��ودي��ة،  ش��رق��ي  القطيف  حمل��اف��ظ��ة 
لكنها أبت إال ان تكون صوتًا هادراً للقرآن 
ولتكون  اخل��ل��ي��ج،  ض��ف��اف  على  ال��ك��ري��م 
االخرى يف  املباركة  األصوات  اىل جانب 
سائر املدن، اليت ينشط فيها محلة الكتاب 
انه  اإلمي��ان��ي��ة..  املسؤولية  وأه��ل  اجمليد، 
مشروع "ملتقى القرآن الكريم" يف مدينة 
س��ي��ه��ات ال��ت��اب��ع��ة حمل��اف��ظ��ة ال��ق��ط��ي��ف.. 
الثقايف  بتارخيها  العريقة  املدينة  ه��ذه 
حيث  األط��ي��اب،  أهلها  وت���راث  وال��دي��ي، 
قدمت طيلة القرن املاضي، أمساء المعة 
يف جمال العلم واألدب والثقافة والفكر. 
وكان من الطبيعي ان نشهد ظهور هكذا 
مبادرة حضارية عام 1424ه�، على يد ثّلة 
من الشباب املؤمن والرسالي، حيث أمثرت 
أمجل  اخ��رى،  قرآنية  مشاريع  والدة  عن 
واالستفادة  الفعاليات،  يف  التنوع  فيها  ما 
اجلمهور.  مع  االتصال  تقنيات  آخر  من 
وامل��ب��ارك��ة:  الطيبة  ال��ث��م��ار  ت��ل��ك  وم���ن 
"دوح����ة ال��ق��رآن ال��ك��ري��م"، ال���يت متيزت 
وإعطائها  املرّكز،  االجتماعي  بتوجهها 
والرسالية  املؤمنة  للمرأة  الرحب  اجملال 
القرآنية  الثقافة  للمشاركة يف تكريس 

يف اجملتمع.

"ملتقى القرآن الكريم".. املنطلق
وفعاليات  مشاريع  يف  اخلوض  وقبل 
"الدوحة"، جيدر بنا االشارة اىل أن ملتقى 

القرآن الكريم، ينظم مؤمتراً قرآنيًا كل 
يومي  ويف  املبارك،  رمضان  شهر  يف  عام 
الشهر  من  عشر  والسابع  عشر  السادس 
العلماء  من  خنبة  فيه  ويشارك  الكريم، 
املؤمتر  اىل  وتقدم  والباحثني،  واملفكرين 
البحوث والدرسات يف شتى القضايا اليت 
تهّم األمة والساحة االسالمية، ثم تتكفل 
ال��يت  ال���دراس���ات  بطباعة  امللتقى  ادارة 
املهتمني  على  وتوزيعها  املؤمتر  يتناوهلا 
والثقايف  خ��اص،  بشكل  القرآني  بالشأن 
على  يقيم  امللتقى  ان  كما  ع��ام.  بشكل 
قرآنية  مؤمترات  و  ن��دوات  السنة،  م��دار 
يف  القضايا  م��ن  عديد  ومناقشة  لبحث 
ضوء القرآن الكريم، وبذلك يقدم فرصة 
ألن  الدين  وعلماء  الباحثني  من  للعديد 
يدلوا بدلوهم يف هذا الشأن، عّلهم يفلحو 
واحلصول  الناجعة،  احللول  استنباط  يف 
الكتاب  ه��ذا  من  املشرقة  االض���اءات  على 

العظيم.

أما أبرز اهداف امللتقى فهي :
ال��ث��ق��اف��ة  إش���اع���ة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   -1
االصيلة املستمدة من كتاب اهلل اجمليد، 

عر الوسائل املختلفة.
2- العمل على رفد الساحة اإلسالمية 
واملتخصصة  الكفوءة  القرآنية  بالكوادر 
اجملتمعات  تواجه  ال��يت  املشكالت  حل  يف 

االسالمية.
3- اإلسهام يف تقديم مقاربات فكرية 
القرآنية  النظرية  اىل  تستند  ن��اج��ع��ة. 
اجملتمعات  تواجه  ال��يت  املشكالت  ح��ّل  يف 

"دوحة القرآن الكريم" بمدينة سيهات..

صوت المرأة الرسالية لنشر الثقافة القرآنية

ملتقى القرآن الكريم، 
ينظم مؤتمرًا قرآنيًا 

كل عام يف شهر 
رمضان املبارك، ويف 

يومي السادس 
عشر والسابع عشر 

من الشهر الكريم، 
ويشارك فيه نخبة 

من العلماء واملفكرين 
والباحثني

دوحة القرآن الكريم



تحقيقات

االسالمية.
4- اع����داد ج��ي��ل واع����د. ي��ت��ف��اع��ل مع 
كافة،  املستويات  على  الكريم  ال��ق��رآن 

ويكون ركيزة جملتمع ناهض و واع.
االن��ش��ط��ة  اب������راز  ال��س��ع��ي حن���و   -5
القرآنية التباع أهل البيت عليهم السالم 

أينما وجدت.

"الدوحة".. اهلّم التعليمي والرتبوي
اس��ت��ج��اب��ة ل���ن���داء ال���ق���رآن ال��ك��ري��م، 
يكون  بأن  الصادحة،  السماوية  والدعوة 
مجيع  ويف  أيدينا،  وب��ني  أمامنا  ال��ق��رآن 
به كراراً  ما يوصينا  شؤون حياتنا، وهو 
الرسول  وقبلهم  األطهار،  أئمتنا  وم��رارًا، 
امج��ع��ني،  عليهم  اهلل  ص��ل��وات  االك����رم 
الرساليون  املؤمنون  األخ���وة  عكف  فقد 
على تأسيس "دوحة القرآن الكريم" اليت 
أبصرت النور عام  1426 ه�، وكانت مثرة 
مؤمتر  بها  خ��رج  ال��يت  التوصيات  إح��دى 
شهر  يف  عقد  الذي  األول  الكريم  القرآن 

رمضان املبارك عام 1424ه�.
املباركة،  ال��دوح��ة  ه��ذه  هوية  وع��ن 
ق����ال ل��ن��ا "مس���اح���ة ال��ش��ي��خ ع��ل��ي ه��الل 
الصّيود" املشرف العام على مركز "دوحة 
قرآنية،  "مؤسسة  انها  الكريم":  ال��ق��رآن 
تربوية، تعليمية، تهدف اىل صناعة جيل 
وح��دوده،  القرآن  حل��روف  حافظ  قرآني 
ويهتم  احل��ض��اري��ة".  ملسؤولياته  واٍع  و 
ونشر  االجتماعية  بالفعاليات  امل��رك��ز 
ال��ع��ل��وم وال��ث��ق��اف��ة ال��ق��رآن��ي��ة يف اوس���اط 
اجملتمع من خالل برامج صيفية سنوية 
وثقافية  ودينية  قرآنية  دروس��ًا  تتضمن 
القرآنية،  الندوات  إقامة  منها  متنوعة، 
عنوان:  حتت  قرآنية  ن��دوات  أقيمت  فقد 
"آفاق الرتبية الروحية" و "العمل الصاحل.. 
اجلذور واآلفاق القرآنية"، و "الشخصية 

اإلنسانية يف التصور القرآني".

على  ال��ض��وء  تسليط  م��ن  الب��د  وهنا 
مشروع  إجن��اح  يف  الكبر  النسوي  ال��دور 
الدوحة، حيث يقيم برامج صيفية كل 
عام، وكان الرنامج األخر هذا العام، هو 
التاسع من نوعه، ويعلن املركز قبل بدء 
العطلة الصيفية بواسطة "االنرتنت" عن 

بدء التسجيل. 
وذك����رت ل��ن��ا م��س��ؤول��ة امل��رك��ز "أم 
يتضمن  ال��رن��ام��ج  أن  ال��ص��ي��ود"  ح��س��ن 
دروسًا قرآنية ودينية وثقافية وترفيهية 
ري��اض  برنامج  أن  وأوض��ح��ت  متنوعة. 
 6  -3( س����ن  م����ن  خم���ص���ص  األط����ف����ال 
بعض  حفظ  فيه  الطفل  يتعلم  سنوات(، 
باستعراض  ال��ق��ص��ار  ال��ق��رآن��ي��ة  ال��س��ور 
املناسبة للسورة، ونطق احلروف  القصة 
العربية  ب��ال��ل��غ��ة  وك��ت��اب��ت��ه��ا  واألرق�����ام 

واإلجنليزية، واألناشيد اهلادفة.
أعد  فقد  العمرية،  الفئات  ع��ن  أم��ا 
أشارت  ومعّمقة،  مكثفة  برامج  املركز 
برنامج  منها  ح��س��ن"،  "أم  األخ���ت  اليها 
وال��ث��ان��ي  االول  للصف  ال��ص��الة  تعليم 
وال��ث��ال��ث االب��ت��دائ��ي، ي��رك��ز ب��ال��درج��ة 
ال��ق��رآن��ي��ة  ال���س���ور  ت��ع��ل��م  ع��ل��ى  األوىل 
العقائد  تعلم  إىل  ب��اإلض��اف��ة  وال��ص��الة، 
واألدعية  واألذك���ار  وال��وض��وء  املبسطة 
أما  اإلجنليزية.  اللغة  وتعلم  املستحبة 
ل��ل��ص��ف ال���راب���ع واخل���ام���س وال���س���ادس، 
وايضًا  للفتيات،  قرآنية  دروس  هنالك 
اإلجنليزية،  واللغة  والفقه،  العقائد،  يف 

والقصص املفيدة، واملهارات اليدوية.
عن  ح���س���ن"  "أم  األخ�����ت  وحت���دث���ت 
اهلل  عجل  احلجة"  اإلم��ام  "جنود  برنامج 
فرجه، وهو للمرحلة املتوسطة والثانوية 
وما فوق، اىل جانب تقديم دروس قرآنية 
يف علوم القرآن، والفقه، والعقائد، وسرة 
وامل���ه���ارات  ال���س���الم،  عليهم  ال��ب��ي��ت  أه���ل 

اليدوية.

وم����ن أب�����رز ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ق��رآن��ي��ة 
التدبر  محلة  إقامة  العام،  هذا  للمركز 
املاضي،  رمضان  شهر  خالل  اجملتمع،  يف 
وق��د الق��ت امل��ب��ادرة إق��ب��ااًل ك��ب��راً، فكما 
شهر  يف  ال��ت��الوة  أح��ك��ام  امل��س��ل��م  يتعلم 
امل���ب���ارك، ي��ك��ون ب��إم��ك��ان��ه تعّلم  رم��ض��ان 

كيفية التدّبر يف القرآن الكريم.
املشروع  هذا  جناح  عوامل  من  ورمب��ا 
وام��ت��داده  "سيهات"  من  خروجه  ال��رائ��د، 
ع��ل��ى رق��ع��ة ج��غ��راف��ي��ة ك��ب��رة، مشلت 
الدمام والقطيف وعنك،  مدن: سيهات و 
اىل  يعود  النجاح  الفضل يف هذا  ان  كما 
االخ��وات:  بذلتها  ال��يت  املباركة  اجلهود 
واالستاذة  السماعيل"  "فاطمة  االساتذة 
"أح����الم احل���ج���اج"، واالس���ت���اذة "ص���دوق 

اخلميس".
وكان اهلدف األساس هلذه الدورات، 
بناء جيل واٍع من خالل التدبر يف القرآن 
عدد  وجت��اوز  الطاهرة.  العرتة  رواي��ات  و 
احلضور يف "عنك" ال� )40( فتاة، وقد القت 
ال����دورة إع��ج��اب ال��ف��ت��ي��ات ح��ي��ث طالنب 
باملزيد من الدورات اليت تهتم بإعطائهّن 

البعد العملي للتدبر.
الدمام،  امُلقدمة يف مدينة  الدورة  أما 
تشوْقن  والالتي  لألمهات  موجهة  فكانت 
حبيث  القرآنية،  العلوم  من  املزيد  لطلب 

مت متديد الدورة إىل ليلتني أخريني. 
حسينية  ويف  س��ي��ه��ات،  م��دي��ن��ة  ويف 
"س��ه��و"، محلت ال����دورة ع��ن��وان "ال��ق��رآن 

وصناعة املرأة الواعية".
استمرت  الدورة  أن  الرغم من  وعلى 
احل��ض��ور  ع����دد  أن  إال  ف��ق��ط،  ل��ي��وم��ني 
تفاعلن  وف��ت��اة،  إم���رأة  اخلمسني  جت��اوز 
تقدميها  أثناء  السماعيل،  االس��ت��اذة  مع 
خالل  مكثفة  ب���دورة  وط��ال��نب  ل��ل��دورة، 
اي��ض��ًا؛  س��ي��ه��ات  ويف  املستقبلية.  األي����ام 
احلسن  اإلم��ام  حسينية  يف  دورة  أقيمت 
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الدورة  وتركزت  السالم،  عليه  اجملتبى 
على معرفة قيمة الذات وانعكاسها على 
وبلغ  للقرآن.  احلقيقية  القيمة  معرفة 

عدد احلاضرات مثانني إمرأة وفتاة.
ويف القطيف قدمت االستاذة احلجاج 
الزهراء"  "ن��داء  جملس  يف  قرآنية  دورة 
املباركة:  السورة  فضل  عن  فيها  حتدث 
"العنكبوت – الدخان- الروم"، واستحباب 
قراءتها يف ليلة القدر وفضل هذه السور.

ختلق  كثر،  وغرها  ال��دورات  هذه 
فيها  تتنفس  ن��ق��ي��ة،  روح��ان��ي��ة  أج�����واًء 
من  وتتزود  االمي��ان،  عبق  والفتاة،  امل��رأة 
من   ، القرآنية  الثقافة 
خ�����الل االس���ت���م���اع 
وامل��ش��ارك��ة يف 
التدبر  حب��وث 
وش�������روط�������ه 
وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه، 
وامل����ف����اه����ي����م 
ال����ق����رآن����ي����ة 

املتعددة.

"آيات وأفكار" كتيب قرآين لألطفال
ومن مجلة االنشطة الثقافية الرائعة 
لدوحة القرآن الكريم، ميكن االشارة اىل 
ل��الط��ف��ال، حتت  إص���دار كتيب خ��اص 
عنوان "آيات وأفكار" يف شهر آيار املاضي، 
ال��ق��رآن  ان  ال��ك��ت��ي��ب:  وج����اء يف م��ق��دم��ة 
اهلل  أن��زل��ه  حيث  احل��ي��اة،  كتاب  الكريم 
واآلخ��رة،  الدنيا  يف  السعادة  لنعيش  لنا 
وم���ن خ���الل آي��ات��ه ال��ش��ري��ف��ة مي��ك��ن أن 
اخلر  قيم  فيهم  ون��غ��رس  أبناءنا  نربي 
وال���ص���الح.. وك��م��ا ه��و احل���ال يف مجيع 
تنويع  إىل  ال��ش��خ��ص  حي��ت��اج  اجمل����االت 
و  تتناسب  وت��ط��وي��ره��ا، ك��ي  األس��ال��ي��ب 
-عادة-  فالطفل  املختلفة،  النمو  مراحل 
األلوان  بني  واالنتقال  التغير  إىل  مييل 

املختلفة من أساليب التعليم.
إىل  مقدمته  يف  الكتيب  ُمعد  وُيشر 
بني  يتنقل  اإلص��دار  ه��ذا  يف  "الطالب  أن 
الشفوية  واملشاركة  والتلوين  ال��ق��راءة 
والتحريرية، ليكون دور املعلم هو التوجيه 
والتحفيز، وإتاحة الفرصة للطالب كي 
املطروحة  املوضوعات  يف  آرائ��ه  عن  يعر 
لتتعمق القيم واملفاهيم يف نفسه، ويشعر 

حبيوية الدرس ويتفاعل معه.
من  خمتلفة  أشكااًل  الكتيب  ومشل 

التعليم من ضمنها:
حيث  واحل����ف����ظ،  ال����ت����الوة   /1
يتلقى الكيفية الصحيحة لتالوة 

اآلية، ثم حيفظها.
امل����ن����اق����ش����ة   /2
واألف���ك���ار، م��ن خ��الل 
اس���ت���ث���ارة امل��ع��ل��م 

للطالب.
 /3

تلوين 

الرسومات بعد التعليق عليها.
4/ كتابة ملخص فكرة الدرس من 
يف  الطالب  يكتبها  واح���دة،  مجلة  خ��الل 

نهاية كل درس.

املعهد القرآين
الكريم"،  ال��ق��رآن  "دوح���ة  جانب  اىل 
يف  املتخصص  ال��ق��رآن��ي"  "املعهد  هنالك 
جم���ال ال��ت��ع��ل��ي��م، وم��دت��ه أرب����ع س��ن��وات 
مع  حديثنا  وخ���الل  امل��ؤم��ن��ات.  للفتيات 
بنّي  ال��ص��ّي��ود،  ه��الل  علي  الشيخ  مس��اح 
مواد  عشر  من  املتشّكل  املعهد  منهج  لنا 
ومنهاج   ، العربية  اللغة  علوم  دراس��ي��ة: 
والتدبر  امل��وض��ع��ي.  وال��ت��دب��ر  املفسرين، 
االستفادة  وطرق  والروايات  املوضوعي. 
م��ن��ه��ا يف ف��ه��م ال���ق���رآن. وف��ق��ه ال��ق��رآن. 
وعقائد القرآن. وعلوم القرآن. والتجويد. 

وتعلم اخلطابة والكتابة.
وي��ض��ي��ف مس��اح��ت��ه م���وض���ح���ًا: إذا 
أك��م��ل��ت ال��ط��ال��ب��ة ال���س���ن���وات األرب����ع 
للدراسة، تتخصص يف أحد التخصصات 

التالية:
وال����دراس����ات:  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز   /1
ويعكف على إعداد الدراسات القرآنية يف 
خمتلف اجلوانب، حبيث تتحول الطالبة 

إىل باحثة قرآنية.
وامل��ه��م��ة   : اإلع����الم����ي  امل���رك���ز   /2
األس���اس���ي���ة ل����ه، خ����وض جت���رب���ة نشر 
االعالم  وسائل  عر  القرآنية،  األنشطة 
متقنة  الطالبة  ت��ك��ون  حبيث  امل��ت��ع��ددة، 

للمهارات اإلعالمية.
حبيث  والتالوة،  احلفظ  مركز   /3
تكون الطالبة حافظة لكل القرآن الكريم 

، ومتكنها من تدريس مادة التجويد.
ه����ذه  امل������ب������ارك يف  اجل����ه����د  ه�������ذا 
نتائج  ع��ن  أمث���ر  ال��ث��الث��ة  التخصصات 
والدراسات  البحوث  مركز  فمن  باهرة، 
القرآنية، صدرت جملة "مزن" القرآنية، 
تعنى  حبثية،   – دراساتية  جملة  وهي 
بالشؤون القرآنية وصدر منها إىل اآلن 
ثالثة أعداد، خطتها أقالم نسوية واعدة 
العدد  ففي  ال��ك��ري��م،  ال��ق��رآن  جم��ال  يف 
األخت  القرآنية  الباحثة  كتبت  األخ��ر 
زينب العلي بعنوان "اجملموعات القرآنية.. 
كما  القرآن"،  لتفسر  جديدة  منهجية 
استاذة  امل��رش��ود  فاطمة  األخ��ت  كتبت 
ال��ت��دب��ر، حت��ت ع��ن��وان "م��راج��ع��ة علمية 
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كما  ال��ك��ري��م"،  ال��ق��رآن  تفسر  ل��ن��م��اذج 
الباحثة األخت بدرية احلميدي،  كتبت 
حب��ث��ًا حت��ت ع��ن��وان: "م��ف��ه��وم ال��ن��ش��وز يف 

القرآن الكريم".
أما املركز االعالمي، فمن اجنازاته؛ 
على  موقع  وهو  القرآنية،  "مزن"  وكالة 
النشاطات  جممل  يتضمن  "االن��رتن��ت"، 
مبركز  املتعلقة  وال��ت��ق��اري��ر  واألخ��ب��ار 
القرآنية  النشاطات  وعموم  بل  الدوحة، 
خاص  موقع  وهنالك  الرسالي.  للخط 
"معارف  باسم  الكريم  ال��ق��رآن  مب��ع��ارف 
مشروع  ثنايا  بني  جتوالنا  وخالل  م��زن". 
الدوحة والتعرف على كل هذه اجلهود 
واالعمال العظيمة، سألنا مساحة الشيخ 
الصّيود، عن اهلدف من إعطاء مسؤولية 
لألخوات  اخ��رى  ومشاريع  "ُم��زن"  موقع 
متوقع  غر  السؤال  كان  فرمبا  حصراً، 
لذا  للقارئ،  بالنسبة  كذلك  لكنه  ل��ه، 
أوجز مساحته بالقول: ان املسألة تنطلق 
يف  املرأة  مشاركة  بضرورة  اإلميان  من 
باآلية  مستشهداً  األسرة،  و  اجملتمع  بناء 
"امل��ؤم��ن��ون وامل��ؤم��ن��ات بعضهم  ال��ك��رمي��ة: 

أولياء بعض".
كما أشار مساحته اىل طموح مركز 
الدوحة للتوسع اىل مناطق اخرى خارج 
سيهات بل وحمافظة القطيف، وأكد أن 
والتخطيط  التفكر  مرحلة  يف  املسألة 
ال��ق��ري��ب  ذل���ك يف  ن��وف��ق يف  أن  ون��رج��و 

العاجل.
القرآن  "دوح��ة  ان  يبدو  وباحملصلة؛ 

ال���ك���ري���م"، ت��ت��م��ي��ز ب��إع��ط��ائ��ه��ا اجل��ان��ب 
مل���ا تشهده  أه��م��ي��ة خ���اص���ة،  االع���الم���ي 
ال��س��اح��ة م��ن ت��ك��ال��ب وت��ن��اف��س حمموم 
الذي  العامل  يف  والثقافات  االفكار  لنشر 
حتول اىل قرية صغرة، وباتت القناعات 
جيب  يف  حممولة  واالف��ك��ار  والثقافات 
"اجل����وال"، وح��ت��ى يف  بواسطة  االن��س��ان، 
الغرف املغلقة للشباب والشابات بواسطة 

جهاز "البتوب"، املصغر جلهاز احلاسوب.
الصيود  ه��الل  علي  الشيخ  ع��ّر  وق��د 
ع���ن ه����ذا اهل�����ّم يف ك��ل��م��ة ل���ه ب��إح��دى 
امللتقيات االعالمية اليت أقامتها الدوحة 
من  حالة  يف  نعيش  أننا  شك  "ال  مؤخراً: 
ووسط   ، الغرب  مع  احل��ض��اري  ال��ص��راع 
ه��ذا ال��ص��راع ت��ول��دت ت��ي��ارات واجت��اه��ات 
عديدة. أنبهر الطرف اآلخر يف احلضارة 
احلديثة، فقلدها يف كل شيء ابتداًء من 
واملأكل  بامللبس  وانتهاًء  والثقافة  الفكر 
وامل����ش����رب، وه���ن���اك اجت�����اه آخ����ر فضل 
كوسيلة  االح��ت��ك��اك،  وع���دم  االن�����زواء، 
يف  االجتاهني  وك��ال  نفسه،  عن  للدفاع 
لواقع  معاصرة  حلواًل  يقدما  مل  تصورنا 
فهي  املثلى،  األط��روح��ة  املسلم،  اإلنسان 
الصراع  وهذا  املعركة،  هذه  يف  االعتماد 
ع��ل��ى األص��ال��ة واالن��ف��ت��اح ع��ل��ى العصر 
بالقرآن  يتمثل  مبا  واألص��ال��ة  وال��واق��ع، 
الكريم والروايات، واالنفتاح على العصر، 
وتكنولوجيا  ومعرفة  علم  من  ميثل  مبا 
،وما إىل ذلك فنحن حباجة إىل أن نسر 

يف هذين اخلطني".
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يهتم املركز بالفعاليات 
االجتماعية ونشر 

العلوم والثقافة 
القرآنية يف اوساط 

املجتمع من خالل برامج 
صيفية سنوية تتضمن 

دروسًا قرآنية ودينية 
وثقافية متنوعة، منها 

إقامة الندوات القرآنية

اىل جانب "دوحة القرآن 
الكريم"، هنالك "املعهد 
القرآني" املتخصص يف 

مجال التعليم، ومدته 
أربع سنوات للفتيات 

املؤمنات

دوحة القرآن الكريم



من هدى القرآن

* إعداد / السيد جواد الرضوي

* أين نزلت سورة االخالص ومتى؟ وكم 
هو عدد آياهتا وترتيبها النزويل وترتيبها يف القرآن 

الكريم؟
� سورة االخ��الص مكية ونزلت بعد سورة 
 ،)22( النزولي  وترتيبها   ،)4( آياتها  عدد  الناس. 

وترتيبها يف القرآن الكريم )112(.

فضل السورة:ـ
* مافضل هذه السورة املباركة؟

بعض  ي��ل��ي،  م��ا  ويف  ج���دا؛  كثر  فضلها   �
الروايات الشريفة اليت تتناول فضل هذه السورة 

املباركة:
فقد ورد عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وآله 
انه قال: "أيعجز أحدكم ان يقرأ ثلث القرآن يف 
ليلة..؟ قيل: يارسول اهلل؛ ومن يطيق ذلك؟! قال: 

أقرؤوا )قل هو اهلل أحد( 1.
"قال  ق��ال:  السالم،  عليه  املؤمنني  امر  عن 
: من قرأ  رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
)قل هو اهلل احد( مائة مرة حني يأخذ مضجعه، 

غفر اهلل له ذنوب مخسني سنة" 2.
وعن االمام الصادق عليه السالم، قال : "من 
قرأ )قل هو اهلل احد( احدى عشرة مرة يف دبر 

الفجر، مل يتبعه يف ذلك اليوم ذنب وإن َرِغم أنُف 
الشيطان" 3.

وعنه، عليه السالم، قال : "من مضى به يوم 
واحد فصلى فيه خبمس صلوات ومل يقرأ فيها 
)قل هو اهلل احد( قيل له: يا عبد اهلل ؛ لست من 

املصلني" 4.

)ُقل( تختصر الصراعات
* تبدأ السورة املباركة بفعل االمر )ُقل( فامذا 

يعني هنا الفعل حتديدًا؟
� كلمة )ُقل( أي : أظهر يا - حممد- هذه 
تاريخ  )ُقل( ختتصر  وبّينها. وكلمة  احلقيقة 
الشرك  دع��اة  مع  املرير  صراعهم  يف  املوحدين 

والضالل واالحلاد.
و )ق��ل(، أمر صريح، ومن دون االستجابة 
مس��اء  يف  ال��ت��ع��ال��ي  نستطيع  ل��ن  االم����ر،  هل���ذا 

التوحيد.
* وملاذا ال نستطيع التعايل يف سامء التوحيد 

من دون كلمة التوحيد؟
التوحيد كسر لقيود الشرك، وفّك  - الن 
الغ��الل ال��ض��الل؛ ف��ال ب��د ان تنهض ارادت��ن��ا يف 
اذا  عقولنا  يف  التحدي  روح  وتتبلور  ضمائرنا، 

اردنا معرفة اهلل، و رضوانه و جنته.

االشارة اليه بدون تحديد
* عندما نقول: )هو( اال يعني ذلك اننا نشري 

اىل اهلل؟ فهل يمكن ان نشري اليه؟
� )هو( يعي انه الغيب الذي ال ولن حنيط 
به علمًا... ال ولن تدركه حواسنا... ال ولن نّدعي 
معرفة ذاته... وعندما نقول :)هو( فاننا نشر اليه 

دون ان حندده او نقيِّده.

اإلله المعبود
* وماذا يعني لفظ اجلاللة )اهلل( هنا؛ ويف كل 

مورد ُذكر؟
� انه هو )اهلل( وكفى ؛ انه االله املعبود الذي 
الذي  االل��ه  ان��ه  واالرض...  السموات  له  تسبح 

يتحر فيه املتحرون، ويلجأ اليه املستجرون.
اليت  )إْل�����ه(،  كلمة  م��ن  مشتقة  )اهلل(  و 
جتمع معاني املعبود كلها. ولفظ اجلاللة )اهلل( 
� يتضمن مجيع صفات الكمال واجلالل االهلية 
؛ ولذا فان هذا االسم املبارك ال يطلق على غر 

اهلل تعاىل. 
القرآن  يف  اجلاللة  لفظ  تكرر  مرة  كم   *

الكريم؟ 
ما  الكريم  القرآن  تكرر لفظ اجلاللة يف   �

يقارب من ألف مرة.

أحٌد أحد
* تصف اآلية الكريمة اهلل تعاىل بانه )أحد(، 

فام الفرق بني )أحد( و )واحد(؟
� بالرغم من ان كلمة )اح��د( مشتقة من 
واحد، اال انها ابلغ داللة على معنى الوحدانية، 

وانه سبحانه وتعاىل ال نظر له وال شريك.
انه  او  انه ثاني اثنني،   � وليس معنى )أحد( 
نوع من االن��واع ؛ ك��ال.. انه )اح��د( بال مثل وال 

شبيه، و واحد بال عدد.

المهيمن على كل شيء
* و أين تتجىل أحدية اهلل؟

هيمنته  معرفة  يف  اهلل  أح��دي��ة  تتجلى   �
يريد،  ملا  الفعال  وان��ه  شيء  كل  على  الشاملة 
وان له العبادة، وان ما يعبد من دونه ليس بشيء، 
وانه يبدأ اخللق ويعيده، وانه... وانه... وانه... اىل 

مجيع صفات الكمال واجلالل.
اما اخلرافات اجلاهلية اليت تزعم ان هناك 
قوة اخرى مستقلة غر قوة اخلالق، فهي ناشئة 
الكائنات يستحيل  عن اجلهل باهلل، وبأن خالق 

عليه العجز، واحلد، والقيد.

�سورة االخال�ص



من هدى القرآن

خرافة في خرافة
* ما هو منشأ خرافة عبادة االصنام؟

غر  عبادة  وراء  كانت  اليت  االساطر  ان   �
صغاراً،  آهل��ةً  للكائنات  بان  االعتقاد  مثل   - اهلل 
وّلدها اإلله االكر، وهم مبنزلة ابنائه وبناته، 
الناس  على  وان  بعض  من  اليه  اق��رب  بعضهم 
التقرب اليهم، واقامة متاثيل هلم - هي اليت أدت 

اىل نشوء خرافة عبادة االصنام.

02 معنى في واحد
* وصفت اآلية الكريمة اهلل بانه )الصمد(، 

فام هي داللة هذه املفردة؟
� )الصمدية( من مظاهر "األحدية". وتشر 
الصمدية اىل حقائق شتى جتمع بصرة واحدة، 
هي ان اهلل تعاىل بال اعضاء وأج��زاء، وال حاالت 

تطرأ عليه سبحانه.
وقد ذكر املفسرون لكلمة )الصمد( زهاء 
اليه  ترجع  ال��يت  امثلها  ان  اال  ؛  معنى  عشرين 

سائرها:
"امُلصمت" الذي ال جوف له، ومنه "الصمود" 
يوصف  العظيم  ال��س��ي��د  والن  ال��ص��ام��د".   " و 
بالشجاعة، فانه يسمى بالصمد النه ال يتزلزل. 
والن صفات الدوام و األحدية وما اشبه ناشئة 
معاني  م��ن  ذك���رت  فانها  الصمد،  صفة  م��ن 

الصمد.
و )الصمد( الذي ال اجزاء له وال يتصور فيه 

زيادة )بالتولد( وال نقيصة )باإليالد(.

كلهم سألوا
احد(  اهلل  هو  )قل  بان  السياق  من  يبدو   *
جواب عىل سؤال؛ فهل كان هناك سائل فعال؟ 

ومن كان؟
� نعم؛ هذه اآلية املباركة جواب على اسئلة 
مكررة طرحوها على رسول اهلل، صلى اهلل عليه 

وآله، حول: من هو اهلل الذي تدعو اليه؟
"عبد  ك��ان  بأنه  ق��ال��وا  فقد  السائل،  وع��ن 
اهلل  اليهودي"... وقيل كان عبد  اهلل بن صوريا 
وقيل  مكة...  مشركي  كانوا  وقيل  سالم..  بن 

كانوا نصارى جنران.
* إذن؛ هناك تضاد يف هذه الروايات، أليس 

كذلك؟
- كال؛ ليس هناك تضاد يف هذه الروايات، 
ه��ؤالء مجيعا وغرهم سألوا رسول  يكون  فقد 
فكانت  السؤال،  نفس  وآل��ه،  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
اآلية املباركة مبثابة اجلواب املوحد هلم مجيعا.

ما ال ينقص، ال يزيد
ومل  يلد  )مل  اهلل  بأن  الكريمة  اآلية  تقول   *

يولد(، فكيف مل يلد؟ وكيف مل ُيولد؟ 
� اذا عرفنا بان اهلل تعاىل مل يلد، نعرف بانه 

مل يولد.
ك��ي��ف ينفصل ع��ن��ه ج���زء وه���و ص��م��د ال 
واالج���زاء،  وال��رتك��ي��ب،  التأليف،  فيه  يتصور 

واالعضاء؟!
وكيف يولد من غره، وربنا تعاىل غي عن 
يضاف  جبزء  تكميله  اىل  حيتاج  وال  االضافة، 

اليه؟!
وحني ينتفي التولد منه، ينتفي تولده من 

غره، الن ما ال ينقص، ال يزيد.

ال يجوز التعالي
اإليالد  و  التولد  تنفي  الكريمة  اآلية   *

بالنسبة هلل تعاىل، فامذا نفهم منها؟
ومعانيها،  جوانبها  بكل  ال���والدة،  نفي  ان   �
املطلقة،  ال��ع��ب��ودي��ة  م��وض��ع  يف  امل��خ��ل��وق  يضع 
وينفي اضفاء اي نوع من القداسة الذاتية على 
الوحي  قيم  اال  اهلل  خلق  م��ن  شخص  او  ش��يء 
اخللق  يتساوى  وهكذا  ؛  اهلل  دي��ن  من  الناشئة 
امام اخلالق وامام دين اخلالق، وال جيوز ألحد 
ان يتعاىل على غره بزعم انه اقرب اىل القدوس 
ذاتيا، وتبطل كل املذاهب العنصرية ؛ الظاهرة 

منها واخلفية.

ال للقياس
اآلية  تقول  االخالص،  سورة  ختام  يف   *
هي  فهل  ـ  احد(  كفوا  له  يكن  )ومل  الكريمة 

تقديس وتعظيم هلل تعاىل؟
؛  � ان االنسان ال يرى إال نفسه واملخلوقات 
ولذا فانه يقيس خالقه بنفسه طوراً، وبالكائنات 
أطواراً اخرى، غافال عن ان هذا القياس يتنافى 
واالعتقاد باخلالق اصال، اما اذا تذكر االنسان 
الشبهات تزول من ضمره  هذه احلقيقة، فان 
حتى يتطّهر من أدرانها، ويتهيأ قلبه الستقبال 

نور املعرفة.
وهي  االساسية  الذكر  كلمات  ان  ويبدو 
بهذه  تذكرنا  والتسبيح،  والتهليل  التكبر 

احلقيقة؛
هو  اكر(  اهلل  قولنا:  )وهو  التكبر  أوليس 

تعظيم اهلل من الوصف؟
اهلل(  : سبحان  قولنا  )وهو  التسبيح  أوليس 

هو تقديس اهلل عّما خيطر ببال البشر؟
اهلل(  اال  اله  ال  قولنا:  )وه��و  التهليل  أوليس 

نفي الشرك له؟
وهكذا يقول ربنا يف نهاية سورة االخالص : 
)ومل يكن له كفوا احد( انه ال شبيه له وال نظر 
؛ ول��و ك��ان وال���دا، لكان ول��ده شبيهه وكفؤه، 
وكذلك لو كان مولودا لكان والده اعلى منه 
او مساويًا له؛ سبحانه عن جمانسة خملوقاته 5.

ثلث القرآن 
* من واقع سورة االخالص املباركة، كيف 

نزداد معرفًة باهلل تعاىل؟
نفسك  عن  اسقط  اهلل،  معرفة  اردت  اذا   �
قياسه خبلقه، وتسام عن دائرة املخلوق اىل افق 
الغيب،  افق  اىل  الشهادة  حميط  ومن  اخلالق، 

ومن البحث عن الذات اىل تلقي نور االمساء.
آيات  آي��ات فقط، هي  ارب��ع  ف��ان  وم��ن هنا، 
الوحي  بصائر  ختتصر  املباركة،  السورة  هذه 
القرآن  ثلث  تصبح  حتى  تعاىل،  اهلل  معرفة  يف 

اجمليد.

توضيحها منها وفيها
تتميز  االخالص  سورة  ان  صحيح  هل   *

بأن كل آية فيها توضيح لآلية التي تستبقها؟
اهلل  هو  )ق��ل   : تعاىل  فقوله  صحيح؛  ه��ذا   �
احد( يعي : )اهلل الصمد(. و قوله: )اهلل الصمد( 
يعي: ان اهلل )مل يلد ومل يولد(. وقوله: )مل يلد 
ومل يولد( يعي ان اهلل )مل يكن له كفوا احد(؛ 
فكل آية يف هذه السورة املباركة توضيح لآلية 

اليت تسبقها.

احكام السورة
* و أخريًا؛ ماهي االحكام الرشعية اخلاصة 

بقراءة سورة االخالص يف الصالة؟
سورة  بقراءة  اخلاصة  الشرعية  االحكام   �

االخالص يف الصالة هي :
1� يصح االنتقال من سورة اىل اخرى ما مل 
يصل اىل النصف منها؛ فاذا بلغ منتصف السورة، 
وج��ب اك��م��اهل��ا. ام��ا يف س��ورت��ي " االخ���الص " 
مبجرد  منهما  االنتقال  يصح  فال  والكافرون"، 
صالة  او  اجلمعة  ص��الة  يف  اال  فيهما  ال��ش��روع 
الظهر من يوم اجلمعة؛ فانه اذا بدأ بقراءة احدى 
هاتني السورتني عوضا عن سورتي "اجلمعة" و 
منهما  العدول  جاز  نسيانًا،  و  سهواً  املنافقون"   "
قبل بلوغ النصف احتياطًا. اما اذا كان شروعه 
بقراءة "االخالص" او "الكافرون" عمدا ؛ فانه ال 

جيوز االنتقال منهما.
2� يكره ت��رك ق��راءة س��ورة "االخ���الص" يف 

كل الفرائض اليومية ليوم كامل.
"االخ����الص" بنفس  ق���راءة س��ورة  تكره   �3

واحد.
يف  واح���دة  س��ورة  املصلي  يكرر  ان  يكره   �4

ركعتني متواليتني اال سورة "االخالص".
------------

1ـ بحار االنوار، ج89 – ص 358.
2ـ الكايف، ج2، ص620

3ـ وسائل الشيعة، ج6، ص479
4ـ الكايف، ج2، ص622

تقول  عبارة  املبارك  الصباح  دعاء  يف  5ـ 
بذاته،  ذاته  عىل  دل  من  يا   ...(  : نرددها  ونحن 
مالءمة  عن  وجل  خملوقاته،  جمانسة  عن  وتنزه 

كيفياته.......(
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من فقه القرآن

القرآن الكريم 
حضارة متكاملة 
ودائمة ومعرفة 

شمولية. ومن يريد 
ان يبني أمة قائمة 
على اساس الحق 

والعدل والحرية 
والكرامة، فليقرأ 
القرآن الكريم و 

ليهتدِ به وليجعل 
منه دلياًل ومنهاجًا 

ونبراسًا للعمل 
الصالح، فهو 

الطريق االمثل لبناء 
االنسان والمجتمع

احلكيم،  احملكم  الكريم..  القرآن 
وهذا  اإلعجازي،  الرباني  الكتاب  هو 
خاصًا  دستوراً  ليس  املقدس،  الكتاب 
هو  إمن��ا  فحسب،  اإلسالمية  باألمة 
برمته..  االنساني  للمجتمع  دستور 
اليت  ال��س��م��اوي��ة  الكتب  ك��ان��ت  وإذا 
سبقت نزول القرآن الكريم قد شابها 
املصاحل  بفعل  والتشويه،  التحريف 
ال��ب��ش��ري��ة ال��دن��ي��وي��ة، ف���إن ال��ق��رآن 
الفعل  هذا  ملثل  يتعرض  مل  الكريم، 
ا  "إِنَّ الكرمية  اآلية  ورد يف  ابداً، كما 
حَلَافُِظوَن"  َلُه  ا  َوإِنَّ ْكَر  الذيِّ ْلنَا  َنزَّ َنْحُن 

)احلجر/ 9(.
ال��ك��ري��م  ال���ق���رآن  ُح��ظ��ي  إذن؛   
انه  ذل��ك  اإلهل���ي،  وال��ص��ون  باحلفظ 
نزلت  ال��يت  ال��س��م��اوي��ة  الكتب  خ��امت 
حممد  واملرسلني  االنبياء  خامت  على 
وآله  عليه  اهلل  صلى  األم��ني،  الصادق 
الكريم  نبينا  وج��ود  أن  كما  وسلم، 
اهلل  صلوات  بعده،  من  اهلداة  واألئمة 
املنتظر  املؤمل  قائمهم  حتى  عليهم، 
أحد  ُيعد  الشريف،  فرجه  اهلل  عجل 

عوامل حفظ هذا الكتاب احلكيم. 
ميثل  اجمل���ي���د،  ك��ت��اب��ن��ا  ان  ث���م 
ال��س��م��اوي��ة، وحيمل  ال��ك��ت��ب  خ��امت��ة 
يف  املتكامل  القّيم،  الدين  لإنسانية 
ومنهج  ن��ظ��ام  ف��ال  ون��ظ��ام��ه،  نهجه 
مما  وأص���وب  أكمل  االن��س��ان  حلياة 
ال��ك��ري��م، فهو ص��ّدق  ج��اء يف ال��ق��رآن 
وأض��اء  قبله،  ال��يت  السماوية  الكتب 

ب���اجل���دي���د ل��إن��س��ان��ي��ة ح��ت��ى ق��ي��ام 
ال��س��اع��ة. وق��د ض��م األح��ك��ام والقيم 
ال��رتب��وي��ة واألخ��الق��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة، 
حياته،  يف  اإلنسان  حيتاجه  ما  وكل 
وما يضمن به آخرته. كما انه تضمن 
قصص األنبياء عليهم السالم، ملا فيها 

من العر والدروس.
الكريم  القرآن  يكتسب  هنا  ومن 
أهميته القدسية والفكرية والقيمية، 
يف ان���ه ي��ن��ق��ل ل��ن��ا جت����ارب ال��ش��ع��وب 
يف  ومنهجها  س��ل��وك��ه��ا  يف  واألم����م 
احلياة، وايضًا يف عالقتها مع اخلالق 
الكريم  القرآن  ويلخص  وع��ال..  ج��ّل 
من  كلمات  ث��الث  يف  لذاته  تعريفه 
خالل اآلية الكرمية يف سورة البقرة 
ُهًدى  فِيِه  َرْيَب  اَل  اْلِكَتاُب  "َذلَِك 

لِْلُمتَِّقنَي".)1( 
ان��ه  ت��ع��ي  وال���يت  ال��ك��ت��اب..  أواًل: 
كتاب ثابت ومتفاعل، وليس جمرد 
غر  او  م���رتاب���ط���ة،  غ���ر  ت��وج��ي��ه��ات 
ومتكامل  م��رتاب��ط  ه��و  ب��ل  متكاملة، 

من كافة جوانبه ونواحيه. 
ال  أنه  وتعي  فيه..  الري��ب  ثانيًا: 
إل��ي��ه ش��ّك حقيقي، ألن��ه غر  ي��رق��ى 
متناقض يف ذاته وال مع اإلنسان، وال 

بالنسبة اىل هدى العقل.
ثالثًا: هدى للمتقني.. وتعي، أنه 
من  ويعمل  اهلداية،  حيب  من  يهدي 
وعمل  بالقلب  حذر  فالتقوى  اجلها، 
العامل   - احل��ذر  دون  ومن  الواقع  يف 

النفسي الذي يبعث حنو إرادة اهلداية 
اهلداية،  اجل  من  العمل  دون  ومن   -

لن تكون هداية. 
وم�����ن خ�����الل ه�����ذا ال��ت��ع��ري��ف 
ال��ق��رآن الكريم ذات��ه،  ال��ذي ع��ّرف به 
احلكيم  الكتاب  ان  ن��درك  و  نستنتج 
م��ن يبحث  أس��اس��ي لكل  م��رج��ع  ه��و 
يكتب  او  سامية،  س��دي��دة  فكرة  ع��ن 
يستهدي  او  ومفيد،  مهم  موضوع  يف 
او حيتاج اىل هداية  بتجربة خاّلقة، 
و حكمة، او يتحقق من دليل، او يعاجل 
ك��رب..  او  هم  من  خي��رج  او  مشكلة 
الغي  اهلل  كتاب  هو  الكريم  والقرآن 
لك  يوسع  ال��ذي  واملعّمق  والشمولي 
ويثر  األف��ك��ار،  منك  ويثري  اآلف��اق، 
على  ويعينك  والعزائم،  اهلمم  فيك 
نظرة  لك  ويوضح  احل��ي��اة،  مواجهة 
اخل��ال��ق اىل ال��ك��ون وال���وج���ود ال��ذي 
أي���ام ثم  ال��ع��دم، يف س��ت��ة  م��ن  خلقه 
اس��ت��وى ع��ل��ى ال��ع��رش ج���ّل يف ع��اله 
ق��راءة  ان  ن��درك،  هنا  وم��ن  سبحانه، 
ف��وائ��د عظيمة  ل��ه  ال��ك��ت��اب اجمل��ي��د، 
وق��ي��م��ة، م��ن��ذ ان ن����زل ع��ل��ى ص��در 
رسولنا الكريم حممد صلى اهلل عليه 
وآله وسلم، و اىل انقضاء اخللق اذ ان 
ومستمرة  متجددة  وقيمته  ف��وائ��ده 
وال��س��ن��ني، وال تنحصر  األزم����ان  م��ع 
بعض  نذكر  وهنا  ومكان.  زم��ان  يف 
هذا  لقراءة  واجلليلة  القّيمة  الفوائد 

الكتاب املقدس:

القرآن الكريم.. حضارة و ثقافة و فوائُد ال عّد لها



من فقه القرآن

نحن نقرأ القرآن 
الكريم ألجل فوائد 

العدَد وال حصر 
لها، ونقرأ ألجل 

التوحيد، ومن اجل 
التبرك والثواب 

واستجالب الخير، 
كما نقرأ لكسب 

المعرفة والحكمة 
والعلم، فالقرآن 

الكريم قبس من 
نور الخالق، وهذا 

القبس االلهي 
يغذي العقل والروح 

والجسد

أوالً: التسليم هلل سبحانه 
وتعاىل وتوحيده

ك���م���ا اس���ل���ف���ن���ا، ف�����ان ال���ق���رآن 
ال��ك��ري��م ي��وض��ح ل��ن��ا ذات���ه م��ن خ��الل 
حتثنا  ال��يت  الكرمية،  املباركة  آياته 
سبحانه  هلل  التسليم  على  اغلبها  يف 
الدنيوية  أم��ورن��ا  ك��اف��ة  يف  وت��ع��اىل 
جزيئة  قيد  نشك  ال  وان  واألخروية، 
يف وجود اهلل وقدرته على الكون الذي 
عن  نبعد  وان  خلقه.  فأحسن  خلقه 
تفسر  يف  واالختالفات  الشك  قلوبنا 
آيات الذكر الكريم، وان نعتمد على 
مصدر واحد يف تفسر الكتاب اجمليد 
وهو النيب األكرم و أهل بيته الكرام 
بعض  هناك  الن  عليهم،  اهلل  صلوات 
االخ��ت��الف��ات ال��ق��ائ��م��ة ب��ني امل��ذاه��ب 
آيات  بعض  تفسر  حول  اإلسالمية، 
الذكر اجمليد، إال أنها ليست كثرة، 
ب���ل ض��خ��م��ه��ا و أوج����ده����ا اص��ح��اب 
املهم  لكن  وامل��ادي��ة.  الدنيوية  املصاحل 
ه���و ال��ت��س��ل��ي��م ك��م��ا اش���رن���ا س��اب��ق��ا، 
وتقويم النفس اإلنسانية مبا جيعلها 
يف طريق التكامل والتسامي، وما أراده 
اهلل تعاىل لإنسان. وان من السلبيات 
وعلينا  اسرائيل  بنو  فيها  وق��ع  التى 
واالعتداد  والغرور  التكّر  هو  جتنبها 
بالنفس اىل حّد القطيعة مع السماء، 
وحماربة أنبياء اهلل ورسالته. فحاولوا 
سائر  يوهموا  أن  اخل��ط،  ط��ول  على 
االفضل واألج��در على  أنهم  البشرية 
قيادة العامل، وذلك من خالل التقّول 
على اهلل تعاىل بأن جعل له ول��داً...! " 
َذ اهللَُّ َوَلًدا " )سورة البقرة/  َ وَقاُلوا اختَّ
مشاكلهم  أب��رز  كانت  وه��ذه   .)116
النفسية اليت حالت دون أن يستقيموا 
على الطريقة حيث فّضلهم اهلل تعاىل 
الطيبات  من  ومنحهم  العاملني  على 
بكل  كفروا  لكنهم  العظيم،  وال��رزق 
ذل����ك، وف��ض��ل��وا ق��ن��اع��ات��ه��م اخل��اص��ة 

ونزواتهم ومصاحلهم الضيقة.

ثانيًا:الشعور بقرب اهلل تعاىل 
واستجابة الدعاء 

البقرة  س���ورة  م��ن   )186( اآلي���ة 
َسَأَلَك  "َوإَِذا  النقطة:  لنا هذه  توضح 
ُأِجيُب  َقِريٌب  ــإِنيِّ  َف َعنيِّي  ِعــَبــاِدي 
َفْلَيْسَتِجيُبوا  َدَعاِن  إَِذا  اِع  الدَّ َدْعــَوَة 
َيْرُشُدوَن"..  ُهْم  َلَعلَّ يِب  َوْلُيْؤِمنُوا  يِل 
ه���ن���اك أوق������ات وأم����اك����ن ك��رمي��ة 

اهلل  عند  الدعاء  الستجابة  ومباركة 
تعاىل، كشهر رمضان املبارك، وعند 
السالم،  عليه  احلسني  االم��ام  مرقد 
واألولياء  املعصومني  مراقد  سائر  او 
ال��ص��احل��ني، وأي��ض��ا األوق���ات واألي���ام 
خالهلا  اهلل  يستجيب  ال��يت  اخل��اص��ة 
اهلل  يدعو  الذي  املضطر  املؤمن  لدعاء 
بقلب خاشع ونقي من شوائب الدنيا، 
فإذا كانت الدعوة حقيقية ومتجهة 
الشرك  م��ن  خالصة  وح���ده،  اهلل  اىل 
والرياء، فان اهلل جييبه ال ريب، عاجال 

ام آجاًل.
هم  مبعنى؛  يل"..  "فليستجيبوا 
اهلل،  ب���أوام���ر  ي��ع��م��ل��وا  أن  ب���دوره���م 
بعشرة  احلسنة  ج���زاء  اهلل  ليبادهلم 
امثاهلا. "وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون". 
االميان  من  تبدأ  اهلل،  دع��وة  استجابة 
بربه،  اميانه  العبد  أخلص  ف��إذا  ب��اهلل، 
اهلل  واجبات  تنفيذ  اىل  اميانه  يدعوه 
ثم يستجيب له ربه .. ومن هنا كانت 
باالستغفار  متوجة  املأثورة  الدعوات 
اىل  االنسان  يعيد  االستغفار  الن  هلل، 
اإلمي��ان  واح��ة  واىل  النقّية،  فطرته 

واالطمئنان بالرمحة اإلهلية. 

ثالثًا: معرفة االحكام الرشعية 
واالجتامعية 

س���ورة  م���ن   )11( اآلي����ة  يف  ج����اء 
ــْم  َأْواَلِدُك يِف  اهللَُّ  "يوِصيُكُم  النساء: 

.." َكِر ِمْثُل َحظيِّ اأْلُْنَثَينْيِ لِلذَّ
دينيًا  حكمًا  ميثل  التعبر،  ه��ذا 
م��ل��زم��ًا ألف���راد اجمل��ت��م��ع، كما يعر 
دقيقة  اجتماعية  رؤي���ة  ع��ن  اي��ض��ًا 
يأخذ  ال��ذي  فالذكر  البشر،  ألح��وال 
حصة كاملة – إن صّح التعبر- إمنا 
اجلسمي  وتكوينه  احلياة،  يف  ل��دوره 
نصف  األنثى  تأخذ  بينما  والنفسي، 
وتكوينها يف  ل��دوره��ا  اي��ض��ًا  احل��ص��ة، 
اإلرث  مسألة  يف  كانت  ف��اذا  احلياة. 
هل��ا سهم واح���د، ف��ان هل��ا يف اجمل��االت 
ل��ي��س سهمًا  وال��ع��اط��ف��ي��ة،  ال��رتب��وي��ة 
ع��دي��دة،  أسهمًا  ب��ل  اث��ن��ني،  او  واح���داً 
ثم  عليها.  للرجل  ط��اق��ة  ال  وأدواراً 
ل��ن��الح��ظ ص��ي��غ��ة اخل��ط��اب اإلهل���ي؛ 
الذي استعاض )بالوصية( عن صيغة 
االمر، فقال: )يوصيكم( للداللة على 
ان يف ذلك فائدة كبرة لكم قبل ان 

تكون فريضة عليكم.
يبينها  ع��دي��دة  أح��ك��ام  وه��ن��اك 
الكريم لنا، كما يبني فضلها  القرآن 

وفوائدها الكبرة، منها "الصالة"، فإىل 
جانب توضيح وقتها وفريضتها، تقول 
َعِن  َتنَْهى  اَلَة  الصَّ اآلية الكرمية: "إنَّ 
اْلَفْحَشاِء َوامْلُنَْكِر" )العنكبوت/ 45(، 
ول��ن��ا أن ن��ع��رف امل���دى ال��رتب��وي هلذه 
الواقع  لتقويم  املاّسة  وحاجتنا  اآلي��ة 
نعيشه،  ال����ذي  ال��س��ي��ئ  االج��ت��م��اع��ي 
تطرأ  اليت  الشاذة  الظواهر  ومكافحة 

عليه.
الكريم  ال��ق��رآن  نقرأ  حن��ن  إذن؛ 
هلا،  حصر  وال  ع���َدد  ال  ف��وائ��د  ألج��ل 
ون��ق��رأ ألج���ل ال��ت��وح��ي��د، وم���ن اج��ل 
اخل��ر،  واستجالب  وال��ث��واب  ال��ت��رك 
واحلكمة  املعرفة  لكسب  نقرأ  كما 
والعلم، فالقرآن الكريم قبس من نور 
يغذي  االهل��ي  القبس  وه��ذا  اخل��ال��ق، 
يريد  فمن  واجل��س��د.  وال���روح  العقل 
بليغًا.  فصيحا  عربيًا  لسانه  يكون  ان 
الكون،  ه��ذا  يف  يتدبر  ان  يريد  وم��ن 
الشرعية  االحكام  معرفة  يريد  ومن 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وغ���ره���ا م���ن اح��ك��ام 
وقوانني احلياة فليقرأ القرآن الكريم. 
إذن؛ قراءة القرآن الكريم والتأمل 
يف معانيه السامية، غذاء للعقل وشفاء 
وحتليق  وال����روح،  وال��ن��ف��س  للجسد 
وال��ع��ب��ادة  والتفكر  امل��ع��رف��ة  ع��امل  يف 
الصاحلة احلقة.. الن التفّكر والتأمل 
أمسى  هي  وإعجازه  اخلالق  قدرة  يف 
حضارة  الكريم  ف��ال��ق��رآن  ال��ع��ب��ادات، 
مشولية.  ومعرفة  ودائ��م��ة  متكاملة 
على  قائمة  أم��ة  يبي  ان  يريد  وم��ن 
اس������اس احل�����ق وال����ع����دل واحل���ري���ة 
و  الكريم  ال��ق��رآن  فليقرأ  وال��ك��رام��ة، 
ليهتِد به وليجعل منه دلياًل ومنهاجًا 
الطريق  فهو  الصاحل،  للعمل  ونراسًا 

االمثل لبناء االنسان واجملتمع. 
وخ�����را ت��ف��ع��ل ب��ع��ض ال��ق��ن��وات 
الفضائية ووسائل االعالم باهتمامها 
ب��ع��ل��وم ال���ق���رآن ال��ك��ري��م وأح��ك��ام��ه 
وتعليمه للصغار والكبار بهدف اشاعة 
العقول  متنح  اليت  القرآنية،  الثقافة 
اشعاعا و وعيا ومعرفة، والنفوس بهاًء 
و رف��ع��ة، واألج��س��اد ص��ف��اًء وس��الم��ًة. 
امياني  جمتمع  ب��ن��اء  على  وت��س��اع��د 

متقدم ومتطور.
----------------

)1( تفسري )من هدى القرآن( لسامحة 

تفسري  يف  االول  اجلزء  املدريس-  املرجع 
فِيِه  َرْيَب  اَل  اْلكَِتاُب  "َذلَِك  الكريمة  اآلية 

ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي"
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اضاءات تدبرية

قد ال يصل 
االنسان في 

بعض االحيان الى 
اجوبة للتساؤالت 
المطروحة حول 

الظواهر القرآنية، 
او ال يتمكن من 
فهم مراد االية 
المباركة، وفي 

هذه الحالة ال يجوز 
أن يصاب باليأس، 
بل عليه االستمرار 

في البحث والتفكير 
والتدقيق

القرآن  يف  ت��دب��رك  يكون  حتى 
متكاماًل  وح��ي��وي��ًا.  م��ث��م��راً  ال��ك��ري��م 
فيك  ت���ت���واف���ر  ان  الب����د  وس��ل��ي��م��ًا، 
وش��روط  وعلمية،  نفسية  صفات 
املقال  يف  ذك��رن��ا  وق��د  موضوعية، 
والعقلية،  النفسية  الصفات  السابق 
وسنذكر  ف��ي��ه،  احل��دي��ث  وفصلنا 
يف ه����ذا امل���ق���ال ب��ع��ض ال���ش���روط 
يف  تتوفر  ان  الب��د  ال��يت  املوضوعية 

املتدبر يف القرآن الكريم.

أوالً: املالحظة العلمية الدقيقة
كان  الزمن  من  طويلة  لفرتة 
خمتلفة،  ح�����وادث  ي����رون  ال���ن���اس 
مرور  عليها  ميرون  كانوا  ولكنهم 
توقف  منهم  البعض  أن   إال  الكرام، 
ع��ن��د ت��ل��ك احل�����وادث م��ت��س��ائ��اًل عن 
فلوال مالحظة  تلك احلادثة،  خبايا 
ادي���س���ون ل��ل��ق��دح��ة احل��اص��ل��ة من 
باالحجار  اخل��ي��ل  أس��ن��ة  اص��ط��ك��اك 
الصماء، مل يتمكن من اخرتاع الطاقة 
نيوتن  مالحظة  ول��وال  الكهربائة، 
اجلاذبية  ق��ان��ون  يكن  مل  التفاحة، 
قسطًا  ف��إن  هنا  وم��ن  بعد،  مكتشفا 
التقدم العلمي احلديث،  كبراً من 
يعود اىل روح البحث واملالحظة اليت 

توفرت يف هذا العصر.
اي��ض��ًا،  ال��ق��رآن  ال��ت��دب��ر يف  ويف 
الدقيقة(،  )املالحظة  توفر  من  البد 
ل��ي��ك��ون ال��ت��دب��ر م��ث��م��راً وم��ف��ي��داً، 
وه���ذه امل��الح��ظ��ة ت��ك��ون ع��ر ط��رح 

الظواهر  خمتلف  ح��ول  ت��س��اؤالت 
ال��ق��رآن��ي��ة، م��ث��اًل: مل���اذا ج���اءت ه��ذه 
تأت  ومل  ال��س��ي��اق،  ه��ذا  يف  اللفظة 
تقدمت  ومل��اذا  هل��ا..؟  املرادفة  الكلمة 
قوله  مثل  تلك..؟  على  الكلمة  هذه 
َنْسَتِعنُي"  اَك  َوإِيَّ َنْعُبُد  اَك  "إِيَّ تعاىل 
ومل يقل )نعبدك ونستعينك( مثاًل، 
نّزل   كلمة   القرآن  يستخدم  وملاذا 
َل  "َنزَّ  : – فيقول  للقرآن  بالنسبة   -
ويستخدم   ،" بِاحْلَقيِّ اْلِكَتاَب  َعَلْيَك 
التوراة  اىل  – بالنسبة  أنزل  كلمة 
"وَأْنَزَل   : ف��ي��ق��ول   – واالجن���ي���ل 
التساؤل  او  ْنِجيَل"؟  َواإْلِ التَّْوَراَة 
على  االهل��ي  العذاب  نوع  عالقة  عن 
من  املرتكبة  واملعصية  ال��ذن��ب  ن��وع 
املثال:  سبيل  فعلى  املشركني؟  قبل 
مل���اذا ت��ك��وى ج��ب��اه وج��ن��وب وظ��ه��ور 
ال��ذي��ن ي��ك��ن��زون ال��ذه��ب وال��ف��ض��ة 
َعَلْيَها  حُيَْمى  "َيْوَم  تعاىل:  قوله  يف 
ِجَباُهُهْم  هِبَا  َفُتْكَوى  َجَهنََّم  َناِر  يِف 
َكنَْزُتْم  َما  َهَذا  َوُظُهوُرُهْم  َوُجنُوهُبُْم 
َتْكنُِزوَن"  ُكنُْتْم  َما  َفُذوُقوا  أِلَْنُفِسُكْم 
)1( وغرها كثر من هكذا أسئلة، 
من  هائل  كم  املتدبر  ام��ام  فيكون 
على  احل��ص��ول  يريد  ال��يت  االسئلة 

اجابتها من القرآن الكريم.
وبعد ذلك البد من الرتكيز يف 
البحث عن االجابات، وكما ذكرنا 
ال��رتك��ي��ز  ان  ال���س���اب���ق،  امل���ق���ال  يف 
توجه  اليت  املقّعرة  الزجاجة  مبثابة 
معينة  نقطة  حن��و  الشمس  ش��ع��اع 

فتحرقها، هكذا الفكر، اذا ما تركز 
نتائجه  ف��س��ت��ك��ون  م��ا  ن��ق��ط��ة  حن��و 
االفكار  يف  الكمية  فليست  مثمرة. 
هو  املهم  بل  املتدبر  عند  املهمة  هي 
اليت  االف��ك��ار  م��ن  اجل��ي��دة  الكيفية 

يصل اليها.
هامة  مالحظة  م��ن  الب��د  وهنا 
االن��س��ان يف بعض  ه��ي: قد ال يصل 
ل��ل��ت��س��اؤالت  اج���وب���ة  اىل  االح���ي���ان 
القرآنية،  الظواهر  حول  املطروحة 
اآلي��ة  م���راد  فهم  م��ن  يتمكن  ال  او 
احل���ال���ة ال  ه����ذه  امل���ب���ارك���ة، ويف 
عليه  ب��ل  باليأس،  يصاب  أن  جي��وز 
االس���ت���م���رار يف ال��ب��ح��ث وال��ت��ف��ك��ر 

والتدقيق.

ثانيًا: الرتوي واالناة: 
ب��ع��ض  اىل  ال���ف���ك���ر  ي���ص���ل  ق����د 
االجابات، ولكن ال يصح التسليم هلا 
التأني  بسرعة وتبنيها، بل البد من 
إن  اذ  األف���ك���ار،  ق��ب��ول  وال����رتوي يف 
للفكرة بريقًا خاصًا، جيذب اإلنسان 
حنو قبوهلا، األمر الذي يوقع الكثر 
م��ن ال��ن��اس يف اخ��ط��اء ف��ادح��ة ج��راء 
التسرع يف قبول الفكرة، دون تدقيق 

يف  صحتها او سقمها.
ض��رورة  بالذكر  خن��ص  وهنا 
تقبل  م���ن   – االك���ث���ر   – احل�����ذر 
املصبوبة  اجلاهزة  االفكار  االنسان 
إن  إذ  وج��ذاب��ة،  لطيفة  ق��وال��ب  يف 
اإلن���س���ان م��ك��ل��ف ب��ف��ه��م امل��ض��م��ون 

الشروط الموضوعية للمتدبر في القرآن الكريم



اضاءات تدبرية

على االنسان ان 
يتهم ما يخطر 
على قلبه، بان ال 

يتقبله بسرعة، بل 
يفكر فيه بدقة، 

فان كان حقًا قبله 
وان كان باطاًل 

طرحه بعيدا

ويف  اخلارجي،  الشكل  ال  واحملتوى 
التفكر  عليه  ينبغي  السبيل  ه��ذا 

ان  االن��س��ان  على  وكذلك  املعمق، 
حيذر كل احلذر من تقبله السريع 
االنسان  ان  اذ  الشخصية،  ألف��ك��اره 
حيابي نفسه ويتحيز هلا لواقع حب 
الذات، ولذلك فانه يتسرع يف قبول 
ميحص  ان  دون  تفكره،  انتجه  ما 
الفكرة الصادرة. من هنا كان على 
على  خي��ط��ر  م��ا  يتهم  ان  االن��س��ان 
قلبه، بان ال يتقبله بسرعة، بل يفكر 
وان  قبله  حقًا  كان  فان  بدقة،  فيه 

كان باطاًل طرحه بعيدا.

ثالثًا: الثقة بالنفس واإلبداع 
كما ان التسرع يف قبول االفكار 
الشخصية امٌر خاطئ، كذلك فان 
الفكر،  ينتجه  الثقة كليًا مبا  عدم 
ان  االنسان  فعلى  ايضًا،  خاطئ  أمر 
ال يستصغر ذاته، وال حيقر أفكاره، 
وان ال يسمح لنفسه بالذوبان يف آراء 

اآلخرين وأفكارهم.
اف��ك��ار  م��ن  يستفيد  ان���ه  ن��ع��م، 
لكن  اآلخ��ري��ن،  والعلماء  املفسرين 
ال يعي ذلك ان جيعل افكارهم ابوابًا 
العلم  ط��ري��ق  يف  ال��س��ر  م��ن  متنعه 

واملعرفة.
وح���ني ي��ث��ق االن���س���ان ب��اف��ك��اره 
عقله  ي��رب��ي  ان  ع��ل��ي��ه  ال��س��ل��ي��م��ة، 
استنباط  وحي���اول  )اإلب����داع(،  على 
افكاراً جديدة ورؤى مبتكرة، وذلك 
خارجًا  وليس  الدين  ح��دود  ضمن 
اخلروج  ان  اذ  خيفى،  ال  كما  عنها 
ع��ن ح���دود ال��دي��ن يعي )ال��ب��دع��ة( 
ال��ت��ط��ور يف  بينما  احمل��رم��ة ش��رع��ًا، 

حدود الشريعة يكون ابداعًا.

رابعًا: التتلمذ عىل يد القرآن
التلميذ  يكون  ان  االنسان  على 
املتواضع امام القرآن الكريم، فالبد 
يريده  م��ا  وف��ق  نفسه  ي��س��ّر  ان  ل��ه 
القرآن  يسر  أن  ال  الكريم،  القرآن 
حيّكم  ان  عليه  ه��و،  يريده  ما  وف��ق 
ول��ي��س  ورؤاه  أف���ك���اره  يف  ال���ق���رآن 
العكس، ومن دون هذا االمر سيكون 
الضالل واالحنراف  االنسان  مصر 
التفسر  وادي  يف  ساقطًا  وسيكون 

بالرأي، املنهي عنه شرعًا.

فالبعض من الناس، ال يريدون 
وتعاليمه،  الكريم  للقرآن  االنصياع 
ب��ل ي��ري��دون ال��ق��رآن م��ت��واف��ق��ًا مع 
دائمًا،  الفكرية  ومسبقاتهم  آرائهم 
ف����إذا م���ا ك��ان��ت اآلي����ة ال��ق��رآن��ي��ة 
خم��ال��ف��ة م���ع م��ذه��ب��ه��م ال��ف��ك��ري 

فسيحاولون تأويل اآلية.

خامسًا: مراجعة املصادر
التفكر  يف  التعمق  ان  صحيح 
م��ادة  اىل  حباجة  ان��ه  اال  مهم،  ام��ر 
واملصادر  اواًل،  اليها  يرجع  ومصادر 

هي التالية: 
الطاهرين  االئ��م��ة  رواي����ات  أ - 
امل��ص��در  ه��و  وه���ذا  ال��س��الم:  عليهم 
ال���الزم دراس��ت��ه يف سبيل  األس���اس 
اذ  الكريم،  القرآن  يف  املفيد  التدبر 
ال ميكن فهم القرآن الكريم بالشكل 
وهم  عدله  خ��الل  من  اال  الصحيح 
الصالة  اف��ض��ل  عليهم  البيت  اه��ل 

والسالم.
الرضا  فقد ورد يف عيون أخبار 
)عليه السالم(: بإسناده عن الصادق 
حممد  أبيه  عن  حممد،  بن  جعفر 
ابن علي، عن أبيه علي بن احلسني، 
)عليهم  علي  بن  احلسني  أبيه  عن 
املؤمنني  أم��ر  "سئل  ق��ال:  ال��س��الم(، 
)ع��ل��ي��ه ال���س���الم( ع���ن م��ع��ن��ى ق��ول 

رسول اهلل )صلى اهلل عليه و آله( إني 
خملف فيكم الثقلني: كتاب اهلل، و 

عرتتي من العرتة؟
احلسني،  و  احلسن  و  أنا  فقال: 
احلسني،  ولد  من  التسعة  األئمة  و 
ت��اس��ع��ه��م م��ه��دي��ه��م و ق��ائ��م��ه��م، ال 
يفارقهم  ال  و  اهلل،  كتاب  يفارقون 
)صلى  اهلل  رس��ول  على  ي��ردوا  حتى 

اهلل عليه و آله( حوضه" )2(.
)عليه  املؤمنني  أم��ر  ق��ال  وق��د 
تفسر  أن  "إي����اك  ل��رج��ل:  ال��س��الم( 
عن  تفقهه  ح��ت��ى  ب��رأي��ك  ال���ق���رآن 

العلماء..."
اليها  العود  اللغوية:  املصادر  ب - 
وألفاظ  عبارات  من  يستشكل  فيما 
مشكلة، اذ ان لغة الناس قد ابتعدت 
الكريم، األمر الذي  القرآن  عن لغة 
ادى اىل عدم فهم بعض الكلمات او 

فهمها بشكل مغلوط او باهت.
ت - التفاسر: ان تفسر العلماء 
درب  تنر  اض��اءات  مبثابة  السابقني 
اإلنسان يف فهم القرآن، ويعود إليها 
املتدبر بهذا اهلدف فيستفيد منها يف 

سبيل فهم القرآن الكريم.
-------------
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الحوزة العلمية

هموم التربية وتطلعات التجديد
ال��ع��ام  ب���دء  ان  ق��ل��ن��ا  اذا  ن��ب��ال��غ  ال 
العلمية  املرافق  يف  اجلديد  ال��دراس��ي 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ب���الدن���ا االس��الم��ي��ة 
االبتدائي  االك��ادمي��ي؛  الصعيد  على 
والثانوي منها، وكذلك األكادميي- 
اجل��ام��ع��ي، حي��م��ل م��ع��ه اش���د اهل��م��وم 
واملسؤوليات من لدن املتصدين الدارة 
هذه العملية الرتبوية الواسعة النطاق، 
قطاع  يف  يكمن  األك���ر  اهل���ّم  ان  اال 
من  حتمل  ومب���ا  العلمية،  احل����وزات 
للكوادر  واالع����داد  الرتبية  مسؤولية 
وتطلعات  م��ع��امل  واب�����راز  ال��ق��ي��ادي��ة، 
من  اجلديد  مع  يتواءم  مبا  التجديد، 

حتديات العصر .
الدينية  العلوم  طالب  اختيار  ان 
العام  للسياق  وخ��الف��ا  الطريق،  ه��ذا 
يعّد  ذات��ه،  حبد  الطلبة،  باقي  لتوجه 
رح��اب  يف  ل��الن��ط��الق  االوىل  العتبة 
ال���وح���ي االهل�����ي وم���درس���ة االن��ب��ي��اء 
وك��ذل��ك  )ع(.  امل��ع��ص��وم��ني  واالئ���م���ة 
ينبغي  اليت  والصعبة  االوىل  »العقبة« 
املراحل  يستشرف  لكي  يتجاوزها  ان 
ال��ق��ادم��ة وحت��دي��ات��ه��ا، وه���ذا يتطلب 
ال��ت��ش��ب��ع ب��ك��م ه���ائ���ل م���ن امل���ف���ردات 
والعناصر الروحية اليت تعطيه زمخا 
وتسعفه  املتتالية  العقبات  ل��ت��ج��اوز 
مل��واج��ه��ة ض��غ��وط اجمل��ت��م��ع واالس���رة 
والفضاء العام الذي – عادة- ااّل يشجع 
العلوم  طريق  يف  لالخنراط  الشبيبة 
من  ك��ب��رة  مج��ل��ة  ان  إال  ال��دي��ن��ي��ة. 
املباركة  واالحاديث  الشريفة  اآليات 
االمر  وحتسم  السحري  فعلها  تفعل 
لصاحل طالب احلقيقة واملعرفة كما 

جاء يف قوله تعاىل: »هل يستوي الذين 
يعلمون والذين ال يعلمون« و »وال تقف 
ما ليس لك به علم« و »يرفع اهلل الذين 
آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات«.. 
كقول  كذلك  الشريفة  واالحاديث 
امر املؤمنني )ع(: »ايها الناس اعلموا ان 
كمال الدين طلب العلم والعمل به اال 
وان طلب العلم أوجب عليكم من طلب 
املال. ان املال مقسوم مضمون لكم قد 
وسيفي  وضمنه  بينكم  ع��ادل  َقَسمه 
وقد  أهله  عند  خم��زون  والعلم  لكم، 
 )1( فاطلبوه«  اهله  من  بطلبه  أم��رمت 
وعن االمام جعفر بن حممد الصادق 
مل  م��ن  ف��ان��ه  ال��دي��ن  يف  »تفقهوا  )ع(: 
اع��راب��ي  فهو  ال��دي��ن  يف  منكم  يتفقه 
يف  "ليتفقهوا  كتابه  يف  يقول  اهلل  ان 
الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم 
»ان  )ع(:  وعنه   )2( حيذرون"«  لعلهم 
العلماء ورثة االنبياء وذاك ان االنبياء 
مل يورثوا درهما وال دينارا وامنا اورثوا 
احاديث من احاديثكم فمن اخذ بشيء 
فانظروا  واف���را  حظا  اخ��ذ  فقد  منها 
فينا  ف��أن  تأخذونه  عمن  ه��ذا  علمكم 
اهل البيت يف كل خلف عدوال ينفون 
عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني 

وتأويل اجلاهلني«.)3(
القرار  اخت���اذ  م��ن  بالرغم  ولكن 
الشجاع من قبل طالب العلوم الدينية 
العلمية،  احلوزة  سلك  يف  باالخنراط 
اال انه يبقى احلنني اىل اجلو والفضاء 
احلوزة  خارج  فيه  عاش  الذي  السابق 
نوع  يرافقه  ما  ع��ادة  وال��ذي  العلمية، 
اقرب  االغ��راء والضغوط من قبل  من 

امل��ق��رب��ني ل��ه، ك���االب واالم واالخ���وة 
فضل  يستوعبوا  مل  مم��ن  واالق�����ارب، 
ال��ع��ل��م وم���س���ؤول���ي���ة وأه���م���ي���ة نشر 
ال��ف��ض��ائ��ل إلص����الح اجمل��ت��م��ع، وم��ن 
ضغوط  ب��ني  احل��اد  ال��ص��راع  يبدأ  هنا 
اجملتمع ومتطلباته وبني طالب العلم 
رسالة  يف  وذوب��ان��ه  بالقيم  والتصاقه 
اجل  من  عانوا  ما  عانوا  الذين  االنبياء 

اصالح اجملتمعات واالمم.
املتواصل على  الضغط  ان عملية 
ط��ال��ب ال��ع��ل��م ت��أخ��ذ اب���ع���اداً خمتلفة 
على   � مفادها  فمّرة   عديدة  وأمناطًا 
طريق  ان  يقول  وم��ن  العائلة:  لسان 
خدمة الدين او االلتزام بالدين البد ان 

يكون عن طريق احلوزة فقط..؟!
ومرة اخرى بالقول: ومن قال ان 
املؤمن البد ان جيّوع نفسه وعائلته من 
العلم  طلب  هل  ثم  العلم؟  طلب  اجل 

واجب أم مستحب أم مباح..؟!
واخ�������رى: وه����ل ال���ذي���ن س��ل��ك��وا 
غ���ر ط���ري���ق ال��ع��ل��م وه����م خي��دم��ون 
غر  واملهنية  االداري�����ة  ال��وظ��ائ��ف  يف 
مفتوحة  اجل��ن��ة  ان  أم  م��ت��دي��ن��ني..؟! 

لطالب العلم فقط؟!
واذا اجاب طالب العلم  كل هذه 
مواصلة  عن  لثنيه  اهل��ادف��ة  االث���ارات 
وت��رة  تتصاعد  احل��وزوي��ة،  ال��دراس��ة 
ال��ض��غ��ط ب���أس���ل���وب آخ����ر وط��ري��ق��ة 
منها:  اهل��دف  تصيب  عّلها  )ن��اع��م��ة(، 
اإلشكال من اجلمع بني علمي  ما هو 
ال��دي��ن واالك��ادمي��ي��ة؟ و مل���اذا تأخر 
العلم  طالب  يقضي  حني  اىل  ال���زواج 
وطراً من العلم � كما قيل � ؟ أال حيبذ 

ان التطلع 
واالضطالع بمهمة 

التجديد بالمناهج 
الدراسية الحوزوية 
المستندة الى ثوابت 

الدين ومعطيات 
العصر ويرافقها 

االهتمام بالمشروع 
التربوي، من 

المهام الجسام 
والكبرى التي 

ينبغي على الحوزات 
العلمية في هذا 
العصر المليء 

بالتحديات المتعددة 
القيام به

الشیخ عبداحلسن الفرايت
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ال��زواج املبكر؟ فلماذا مل يكن  اإلس��الم 
ومثااًل  ق���دوة  الدينية  العلوم  طالب 
لآلخرين؟ وغرها من التساؤالت اليت 
حتاول جر طالب العلم صوب مغريات 

العيش.
ُترّتب  الضغوط  من  النماذج  هذه 
العلمية  احل������وزات  م��س��ؤول��ي  ع��ل��ى 
وضع  تستدعي  صعبة.  تربوية  مهام 
اخلطط والرامج وعلى كافة االبعاد. 
بهدف انتشال طالب العلم الناشئ من 
العامة واليت  السطحية  الثقافة  وحل 
ال ترمي اال اشاعة ثقافة الالمسؤولية. 
مع  االسرتسال  وكذلك  والالمباالة. 
مع  للتكيف  املوحية  الرتيبة  احل��ي��اة 
متطلبات احلياة والعيش اهلانئ. بغض 
مراقبة  ومهمة  مسؤولية  عن  النظر 
وعقائديا.  وتربويا  اخالقيا.  اجملتمع. 

واصالحه على كافة الصعد.
تقع  جسيمة  مسؤولية  اكر  ان 
العلمية  م��دراء احل��وزات  على كاهل 
ه��و وض��ع ب��رام��ج ل���)غ��رب��ل��ة( الطالب 
و  الضغوط  م��ن  »حتصينه«  ث��م  وم��ن 

املغريات اخلارجية.
حنت  لقد  الشديد.  االس��ف  فمع 
االنشغال  منحى  احل��وزات  من  الكثر 
كوضع  االداري����ة.  اهل��م��وم  بشكليات 
الفصول  وترتيب  ال��دراس��ي.  اجل��دول 
و....  والغياب  واحلضور.  االمتحانية. 
وضع  دون   � امل��ه��ام  ه��ذه  اهمية  رغ��م 
احل��وزوي��ة  ال��دراس��ة  االس���س هليكلة 
� علمي  ت��رب��وي  مل��ش��روع  واخ��ض��اع��ه��ا 
شكليات  فيه  تتعاشق  االبعاد  متكامل 
امل��ش��روع  واس��اس��ي��ات  االداري  ال��وض��ع 

الرتبوي.
ان ت��وج��ه ال��ك��ث��ر م���ن احل����وزات 
ص�����وب ت���ب���ي االق�����س�����ام ال���داخ���ل���ي���ة 
الطالب  ومرافقة  ال��دراس��ة  ومنهجة 
م��ن االس��ت��ي��ق��اظ ال��ص��ب��اح��ي. وم���رورا 
باملتابعة الدراسية له وكيفية تعامله 
مع الطلبة الزمالء واالساتذة اىل فرتة 
النوم، تعد خطوة مهمة ومتقدمة يف 
جمال اعداد الطالب وتنشئته وتربيته 
كل  يف  وسلوكه  أخ��الق��ه  وم��راق��ب��ة 

مفاصل الدراسة اليومية.
 من هنا تأتي اهمية غربلة الطالب 
وختليصه من ادران املاضي العالقة به 
وال��يت  واجملتمع  والبيت  ال��ش��ارع  م��ن 

عادة ما حيملها معه اىل احلوزات .
ومن املشاكل الكرى اليت حتيط 
العلم،  ط��ري��ق  خي��ت��ار  وه��و  بالطالب 

الشخصية«  »ك��ام��ل  ب��ان��ه  اح��س��اس��ه 
وذلك النه اختار طريق احلوزة باعتبار 
»اذا احب اهلل عبدا فقهه بالدين« � كما 
يقول احلديث الشريف، فهو � اي طالب 

العلم � اختاره اهلل هلذا الطريق!
شخصية  يف  االح��س��اس  ه���ذا  ان 
الشخصية  كامل  بانه  العلم  طالب 
جمل��رد  اال  احل����وزة  اىل  ي���أت  مل  وان����ه 
احل��ص��ول وك��س��ب ال��ع��ل��وم وامل��ع��ارف 
ليس اال، يعتر بداية اخلطر واملنزلق 
يتوجب  وهنا  العلم،  طالب  نفسية  يف 
على مسؤولي احلوزات حتسيسه بانه 
العلم  طريق  وان  الدين  لعلوم  طالب 
بهذا  البدء  من  والب��د  ج��دا.  صعب  هو 
املشوار عن طريق التزكية والتهذيب 
لقوله تعاىل: )قد افلح من زكاها وقد 
الكمال  وان��ه يطلب  خ��اب من دس��اه��ا( 
الروحي والعلمي معا، وهذا االمر. يعد 
غربلة  مشروع  يف  االساسية  اخلطوة 
النفس  ادران  من  وختليصه  الطالب 
االمارة بالسوء، اال سوف تتحول العلوم 
اليت يكتسبها � ال مسح اهلل � اىل سالح 
امراض  عن  للترير  يستخدم  خطر 
قاتلة. كالغرور. والعجب وحب الذات. 

والتكر و ..
من برامج الغربلة ايضا هو قبول 
اشهر  ثالثة  عن  تقل  ال  مل��دة  الطالب 
فيها  الطالب  يراقب  مؤقت.  كقبول 
شخصيته  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  اخ���الق���ه. 
اهم  وال��روح��ي��ة  النفسية  وج��وان��ب��ه��ا 
النية  يف  التدقيق  ه��و  ذل��ك  ك��ل  م��ن 
العلمية،  احل��وزة  لدخوله  احلقيقية 
وه��ل ال��دخ��ول ك��ان م��ص��داق��ا لقوله 
صدق  مدخل  ادخ��ل��ي  »اللهم  ت��ع��اىل: 
واخرجي خمرج صدق واجعل لي من 

لدنك سلطانا نصرا«؟
وهنا ميكن لزمالئه الطلبة الكرام 
ممن سبقوه من ممارسة دور التعرف 
عليه وتوجيهه واعانة احل��وزة يف هذا 
املشروع الرتبوي، وااّل فبعد عبور فرتة 
قبوله  رف��ض  يصعب  اش��ه��ر  ال��ث��الث��ة 
كطالب، واذا بقي الطالب يف احلوزة 
ادران اخلارج فسوف  وقد علقت عليه 
يف  رمسيا  اخن��رط  اذا  ازالتها  يصعب 
هذا  نعم  احل��وزوي��ة،  الدراسة  مراحل 
ال ي��ع��ي اه��م��ال ال��ط��ال��ب يف امل��راح��ل 

املتقدمة تربويا وتوجيهيا.
اما مهمة »حتصني« الطالب داخل 
احلوزة وخارجها من االفكار اجلاهلية. 
والقشرية.  والسطحية.  وال��رتب��وي��ة 

اجلسيمة  امل��ه��ام  م��ن  ه��ي  واملنحرفة، 
اليت تقع على كاهل مسؤولي احلوزة.
فبالتأكيد ان الدروس التقليدية 
يف احل�������وزة؛ ك��امل��ن��ط��ق وال��ع��رب��ي��ة 
بامكانها  ل��ي��س  وال��ف��ق��ه،  واالص�����ول 
حت��ص��ني ال��ط��ال��ب ع��ق��ائ��دي��ًا وف��ك��ري��ًا 
واخالقيًا، بل ال نبالغ احلقيقة اذا قلنا 
ان هذه الدروس ال تعطي الدين لطالب 
اف��رازات  من  هو  املنطق  ك��ون  العلم، 
االرس��ط��ي  ال��ي��ون��ان��ي  العقل  شكليات 
اللغة  ام��ا  احل����وزات،  اىل  تسلل  ال���ذي 
 � اللغات  العربية فهي لغة كباقي يف 
النصوص�  لفهم  ضرورية  كانت  وان 
اما االصول فهو نتاج املنطق الشكلي ، 
، فاين روح  اوامر ونواهي  ُيعد  والفقه 
الدين وقيمه بل اين: »اني تارك فيكم 
الثقلني كتاب اهلل وعرتتي اهل بييت« 
الطالب؟  لتحصني  املناهج  مشروع  يف 
معطيات  على  االن��ف��ت��اح  ع��ن  ناهيك 
سيما  ال  والثقافية  الفكرية  العصر 
وعرضها  االك��ادمي��ي��ات  يف  ال��س��ائ��دة 
على القرآن والعرتة وحتليلها ونقدها 

وفق بصائرهما؟!
وروح  قلب  وتطهر  تزكية  ان 
االهل��ي  ال��وح��ي  ب��آي��ات  الطالب  وعقل 
وكالم املعصومني )ع( الذين اختارهم 
من��وذج  واك��م��ل  كافضل  ت��ع��اىل  اهلل 
الناجح  الطريق  هو  االنساني  للكمال 
ل��رتب��ي��ة واع�����داد ال��ط��الب ال��رب��ان��ي��ني 
من  االمة  وانتشال  الرساليني  والقادة 
املرتاكمة  واخل��راف��ات  اجلهل  وح��ي 

واملتغلغلة.
ال��ت��ط��ل��ع  ان  ال����ق����ول؛  خ���الص���ة 
باملناهج  التجديد  مبهمة  واالضطالع 
الدراسية احلوزوية املستندة اىل ثوابت 
ويرافقها  العصر  ومعطيات  ال��دي��ن 
املهام  من  الرتبوي،  باملشروع  االهتمام 
على  ينبغي  ال���يت  وال��ك��رى  اجل��س��ام 
احلوزات العلمية يف هذا العصر املليء 
وذلك  به  القيام  املتعددة  بالتحديات 
من اجل اجناح عملية التصدي الديي 
املؤامرات  وافشال  ومواجهة  للساحة 
اليت حتاك ضد االمة من كل صوب 

وعلى كافة املستويات.
-------------

* استاذ يف احلوزة العلمية
-------------

1/الكايف /ج1/ ص24
2/الكايف /ج1/ص25
3/الكايف /ج1/ص26

ان الدروس 
التقليدية في 

الحوزة؛ كالمنطق 
والعربية واالصول 

والفقه، ليس 
بامكانها تحصين 

الطالب عقائديًا 
وفكريًا واخالقيًا، 
بل ال نبالغ الحقيقة 

اذا قلنا ان هذه 
الدروس ال تعطي 
الدين لطالب العلم

ان اكبر مسؤولية 
جسيمة تقع على 

كاهل مدراء 
الحوزات العلمية 
هو وضع برامج 
لـ)غربلة( الطالب 

ومن ثم »تحصينه« 
من الضغوط و 

المغريات الخارجية
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علماء الدين ومسؤولية البناء االجتماعي
* عبد اللطيف مجعة

عن  الكريم  القرآن  حيدثنا  حينما 
النماذج  وع��ن  للبشرية،  العليا  املثل 
االنبياء  وهم  العامل  يف  مسواً  االكثر 
فانها  أوص��ي��اؤه��م،  و  ال��س��الم،  عليهم 
تبني لنا قصصهم اعتباراً من نشأتهم 
اهلل  ي��ري��د  فعندما  منبتهم،  وب��داي��ة 
فالبد  للناس،  رس��واًل  يبعث  ان  تعاىل 
هل���ذا ال��رس��ول م��ن ان ي��ك��ون ط��اه��راً 
ومعصومًا، ذلك أنه سيصبح فيما بعد 

قدوة للبشرية مجعاء. 
النيب  عن  القرآن  حيدثنا  وعندما 
فانه  ال��س��الم  عليه  مريم  ب��ن  عيسى 
ب��ع��ي��د، ف��ي��ق��ّص لنا  ت��اري��خ  ي��ع��ود اىل 
مريم  نذرت  عمران  إم��رأة  أن  كيف 
وتنمية  تربيتها  مّت���ت  وك��ي��ف  هلل، 
كيف  ث��ّم  فيها،  احلميدة  اخل��ص��ال 
بعيسى  ال��س��الم،  عليها  مريم  محلت 
انبياء  من  نبيًا  بعد  فيما  اصبح  ال��ذي 

اهلل، و روحًا من عنده وكلمة منه. 
السالم.  عليه  حييى  ك��ان  وهكذا 
الكيفية  الكريم،  القرآن  لنا  ويذكر 
اليت رزق بها زكريا، بيحيى عليهما 
عتّيا،  العمر  من  بلغ  أن  بعد  السالم، 
تعاىل،  فجعل  عاقراً،  امرأته  وكانت 
حي��ي��ى س���ي���داً وح����ص����وراً ون��ب��ي��ًا من 

الصاحلني، يف معجزة فّذة. 

صلة الوصل بني االرض والسامء
االن���ب���ي���اء،  اخ���ت���ي���ار  ع��م��ل��ي��ة  ان 
والناطقني باسم رساالت اهلل، والذين 
ي��ص��ب��ح��ون م���ث���اًل ع��ل��ّي��ا ل��ل��ب��ش��ري��ة، 
تتم  ال  آدم،  ل��ب��ي  عظمية  وق����دوات 
ودقيقة  حم��ددة  قيم  وفق  إمنا  عبثًا، 
ذل��ك الّن��ه��م جيب  ال���والدة،  تبدأ منذ 
باسم  وينطقوا  اهلل،  عن  يتحدثوا  ان 
ووس��ط��اء  شفعاء  وي��ك��ون��وا  رس��االت��ه، 
والوسائل  السبل  وميثلوا  لالنسان، 
اليت تربط بني العبد و ربه، فاالنبياء 
املستوى  ان يصلوا اىل هذا  ال ميكنهم 
اال بعد ان خُيتروا باملشاكل واحملن، 
وميحصوا باالبتالءات، كما يشر اىل 
ذلك تعاىل يف قوله: "َوإِِذ اْبَتىَل إِْبَراِهيَم 
َجاِعُلَك  إِنيِّ  َقاَل  َُّهنَّ  َفَأمَت بَِكِلاَمٍت  ُه  َربهُّ

لِلنَّاِس إَِماًما" )البقرة/ 124(.
ه��ذا االخ��ت��ي��ار االهل���ي ي��دع��ون��ا اىل 
التأمل قليال يف أولئك الذين يريدون 
االكرم،  الرسول  ان جيلسوا جملس 
وآله، ويكونوا خلفاءه،  صلى اهلل عليه 
اىل  الناس  قيادة  مسؤولية  ويتحملوا 
االختيار  فهذا  واجل��ن��ة،  اهلل  رض���وان 
ان  ينبغي  كيف  للتساؤل:  يدعونا 
ي��ري��دون  ال��ذي��ن  ال��دي��ن  ي��ك��ون علماء 

شغل هذا املنصب العظيم واخلطر؟
جي��در  ال  ش���يء،  ك���ّل  وق��ب��ل  أواًل، 

سائر  مثل  ي��ك��ون��وا  ان  ال��دي��ن  بعلماء 
شرائح اجملتمع، ذلك أن أفراد اجملتمع، 
او  املوظف  او  الطبيب  او  كاملهندس 
ملتزمون  إمن��ا  وغ��ره��م،  العسكري، 
بأمور حمددة يف عالقاتهم مع الناس، 
سلوك  يعنيه  ال  م��ث��اًل-   - فالطبيب 
تقديم  يف  يهتم  بل  واخالقه،  املريض 
ل���ه، ك��ذل��ك احل���ال بالنسبة  ال��ع��الج 
ال  ول��ذا  واالختصاصات،  املهن  لسائر 
ق���دوة ألف��راد  الطبيب وغ���ره،  ي��ك��ون 
الذين  الدين،  علماء  خبالف  اجملتمع، 
يقدمون صورة – من املفرتض طبعًا- 
والناجح  املستقيم  لإنسان  متكاملة 
فيه  جتتمع  ع���ام،  وبشكل  وال��ص��احل، 

معظم القيم االجيابية.
لذا تعد طهارة املنبت واجلذور، من 
ال��يت جت��ب معرفتها عن  أه��م االم���ور 
اىل  للوصول  وسيلتنا  ألنهم  العلماء، 
حيّق  ف��ال  ال��ي��ه،  وطريقنا  ت��ع��اىل،  اهلل 
امللتوي، الذي رمبا  لنا اختيار الطريق 
ال��ذي��ن ي��ق��دم��ون رؤي��ة  ميثله ب��ع��ض 
والسلوك  واألخ����الق  للدين  خ��اص��ة 
العام، فهذا ما يدفع اجملتمع حنو حافة 

السقوط واالنهيار. 
 ويف التاريخ هناك العديد من علماء 
النار  اىل  جمتمعاتهم  ق���ادوا  ال��دي��ن، 
باسم الدين، والقرآن الكريم، يتحدث 
قوله  مثل  عنيفة،  بلهجة  ه��ؤالء  عن 

عملية اختيار االنبياء، 
والناطقين باسم 

رساالت اهلل، والذين 
يصبحون مثاًل عليا 
للبشرية، وقدوات 

عظمية لبني آدم، ال 
تتم عبثًا، إنما وفق 

قيم محددة ودقيقة 
تبدأ منذ الوالدة، 
ذلك النّهم يجب 

ان يتحدثوا عن اهلل، 
وينطقوا باسم 

رساالته، ويكونوا 
شفعاء ووسطاء 
لالنسان، ويمثلوا 
السبل والوسائل 

التي تربط بين العبد 
و ربه
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ُثمَّ  التَّْوَراَة  ُحيُِّلوا  ِذيَن  الَّ "َمَثُل  تعاىل: 
َأْسَفاًرا  حَيِْمُل  اَمِر  احْلِ َكَمَثِل  حَيِْمُلوَها  مَلْ 
بَِآَياِت  ُبوا  َكذَّ ِذيَن  الَّ اْلَقْوِم  َمَثُل  بِْئَس 
اخ��رى  آي���ة  ويف  )اجلمعة/5(،   " اهللَِّ 
إِْن  اْلَكْلِب  َكَمَثِل  "َفَمَثُلُه  يقول تعاىل: 
َيْلَهْث"  ْكُه  َترْتُ َأْو  َيْلَهْث  َعَلْيِه  ِمْل  حَتْ

)األعراف/176(.
منزلة  عظمة  لنا  يتأكد  وه��ك��ذا 
العلماء عند اهلل، واالمام الصادق عليه 
بقوله:  احلقيقة  ه��ذه  يؤكد  السالم 
"من تعلم هلل عز وجل، وعمل هلل، وعلم 
هلل، ُدعي يف ملكوت السماوات عظيما". 
مقياسها  خيتلف  اهلل  عند  والعظمة 
تترك  فاملالئكة  البشر،  مقياس  عن 
بطالب العلم كما وتستغفر له حيتان 
واالحجار..  واالشجار  واملالئكة  البحر 
بقدر  ول��ك��ن  ل���ه،  يستغفر  فاجلميع 
ساميًا  مرتفعًا  العلم  طالب  يكون  ما 
عظيما  سيكون  انزالقه  فان  وعظيمًا، 
على  يكون  م��ن  كمثل  فمثله  اي��ض��ا، 
أعلى،  القمة  قمة جبل، فكلما كانت 
كانت اهلوة اليت ينزلق اليها أخطر و 
أعمق، ولذلك جيب على هذا االنسان 
ان يكون يقظًا ح��ذراً، الن يف سقوطه 
واالم��ة  للمجتمع  سقوطا  واحن���داره 

على حد سواء.

احلوزات.. اهلدفية وخدمة املجتمع
ال���س���ؤال ه��ن��ا، ك��ي��ف ي��ت��م جتنب 
اجل��واب  ال��دي��ن؟  لعلماء  العاقبة  ه��ذه 
يكمن يف احلوزات العلمية اليت خترج 
عديدة  س��ن��وات  خ��الل  العلماء  اول��ئ��ك 
من الدراسة والعطاء، وتضيء الطريق 
امل��رج��وة،  الغاية  اىل  العلماء  ل��وص��ول 

وذلك خبطوتني من مجلة خطوات: 
1ـ اهلدفية: 

قائمة على  احل��وزات  تكون هذه  ان 
فاذا  النفس،  وتزكية  اهلدفية  اساس 
كان هدف االنسان اكتساب الشهرة 
اآلخ��ري��ن،  بعلمه  ليماري  او  امل���ال،  او 
وليكسب القدرة على اجلدال، فان هذه 
االهداف مجيعا تقود اىل مصر واحد، 

هو نار جهنم.
املناسبة  الوسيلة  حت��دد  فاهلدفية 
اليت  وسيلته  ه��دف  ول��ك��ل  ل��الن��س��ان، 
يستهدف  ال��ذي  فاالنسان  اليه،  ت��ؤدي 
خ��دم��ة دي��ن��ه ووط��ن��ه وام��ت��ه عندما 
سيندفع  اخل��دم��ة،  ف��رص��ة  ل��ه  تسنح 
اليها بكل حزم وسرعة، اما الذي يتكئ 

يهدف  ال  ال��واق��ع  يف  فهو  ويتقاعس، 
خ��دم��ة ال��دي��ن ومح��ل ال��رس��ال��ة، النه 
العلم  من  املزيد  اىل  حباجته  سيتعلل 
وامل��ع��رف��ة يف ال��وق��ت ال���ذي ي��ك��ون فيه 
لوجود  اليه،  احلاجة  بأمس  اجملتمع 
االم��ة يتطلب  ن��زف ثقايف وفكري يف 

ايصال الفكر النقي اليها.
وم��ت��ى م���ا حت���دد اهل����دف حت���ددت 
الفرد  ايضا، فدخول  اليه  قوة االندفاع 
لن  م��ع��ني  ه����دف  دون  احل������وزة  اىل 
العمل  اىل  ق��وي��ًا  ان��دف��اع��ًا  لديه  ي��ك��ّون 
الذي  اما  اجل��اد،  والتحصيل  والنشاط 
يعلم بان هدفه الذي حدده سيتحقق 
من  معينة  مرحلة  م��ن  االنتهاء  بعد 
ال���دراس���ة، ف��ان��ه سيعمل جب��د إلمت��ام 
وقت  اق��ص��ر  يف  وطيها  امل��رح��ل��ة  ه��ذه 
مم���ك���ن، ح��ي��ث ت��ت��ق��د ح��ي��ن��ئ��ذ شعلة 
الواجب  ويتوهج هلب  قلبه،  اهل��دف يف 
من  م��زي��د  اىل  يدفعه  مم��ا  داخ��ل��ه  يف 
اجلهد، فيوصل الليل بالنهار من اجل 
اهل��دف  الن  ذل��ك  املرحلة،  تلك  امت��ام 
سينتظره بعد ان وجد قوة االندفاع يف 
ذاته.  وباعتبار ان احلوزات العلمية هي 
االجالء  العلماء  فيه  الذي يرتبى  املهد 
فعلى هذه احلوزات ان تبحث عن اناس 

هادفني منذ البدء.
2ـ معرفة حاجة الناس من العلم

العلوم  بعض  اىل  الناس  حيتاج  قد 
وعندئذ  غ��ره��ا،  دون  خاصة  ب��ص��ورة 
العقلية  الناحية  لنا بعد اخذ  ال جيوز 
بنظر االعتبار، البحث عن نواح اخرى 
دون  ال��ن��اس  ون��رتك حاجة  العلم  م��ن 
تلبية. ففي االسالم اصول وفروع، وال 
الفروع،  ان االص��ول هي اهم من  ريب 
واملقصود باصول الدين جممل العقائد 
والقيم وجممل البصائر والرؤى اليت 
جتاه  الكريم  ال��ق��رآن  م��ن  نستوحيها 
احلياة، سواء يف السياسة، او االجتماع، 
يف  او  وال��ع��ام��ة،  الشخصية  احل��ي��اة  او 
العلم ومناهجه، اما فروع الدين، فتبدأ 
يؤسف  ومما  الديات،  اىل  الصالة  من 
يسمى  ما  او  الدين  اص��ول  علم  ان  له 
بالثقافة الدينية العامة، قد اصبح يف 
تأرخيية  اسباب  لعدة  وذل��ك  املؤخرة، 
منها ان احلوزات العلمية كانت قائمة 
يف السابق يف جمتمعات دينية ملتزمة 
بالرؤى االسالمية الصحيحة،  مليئة 
القرآن  ي��درس��ون  ال��ط��الب  فقد ك��ان 
قبل دخوهلم هذه احلوزات، ذلك ألنهم 

كانوا ينتمون اىل بيئة دينية حبتة. 
ومنذ  ينمو  فهو  ال��ي��وم  الطالب  ام��ا 
طفولته يف اجواء بعيدة كل البعد عن 
االسالمية  وال��رؤي��ة  الدينية  الثقافة 
البيت،  ام  املدرسة،  ام  الشارع،  يف  سواء 
وح��ت��ى يف وس��ائ��ل االع���الم م��ن اذاع��ة 
الواجب  من  فان  وبالتالي  وتلفزيون، 
احملتم علينا ان نغر كثرا من مناهج 
لبناء  العلمية  احل����وزات  يف  ال��دراس��ة 
اجملتمع  تغير  على  ال��ق��ادرة  ال��ك��وادر 
وتربيته. ان اجملتمع حباجة اليوم اىل 
مشاكله،  وحيل  اوضاعه،  ي��درك  من 
من  اىل  حيتاج  فهو  ازم��ات��ه،  ويتفهم 
باملفاهيم  الظلم ويصرخ مندداً  يعّري 
اجملتمع  ليحمي  الفاسدة  والظواهر 

من تأثراتها.
الشعوب  حتملها  ال���يت  وال��ث��ق��اف��ة 
هي  استثناء  وب��دون  اليوم  االسالمية 
هي  وهذه  ومنحرفة  مستوردة  ثقافة 
مثل  الن  ذل���ك  االس��اس��ي��ة،  مشكلتنا 
ال��ث��ق��اف��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى تقويض  ه���ذه 
على  حتافظ  كانت  وان  الدين  اصل 
ب��ع��ض أط���ره وق���ش���وره، وم��ث��ال على 
ذل��ك االجت��اه الصويف ال��ذي ب��دأ يغزو 
احدى  وه��و  بعمق،  االسالمية  البالد 
االيادي  محلتها  اليت  املسمومة  اهلدايا 
االسالمية  البلدان  اىل  االستعمارية 
قضية  لنا  تتضح  هنا  وم��ن  وشعوبها. 
يف غاية االهمية تتمثل يف ان احلوزات 
قادرة على حتدي  العلمية لكي تكون 
هذه الثقافات الدخيلة جيب عليها ان 
الكريم،  بالقرآن  مبدئيًا  اهتمامًا  تهتم 
االهتمام  يعي  به  االهتمام  الن  ذل��ك 
الشرعية،  واحل���دود  االهل��ي��ة،  بالقيم 
والثقافة احلقيقية اليت ينبغي لالمة 
على  ال��ق��رآن  وض��ع  ان  بها.  تتسلح  ان 
ال��رام��ج  يف  االول���ي���ات  ق��ائ��م��ة  رأس 
احلوزوية مبا يشتمل برنامج دراسته 
م��ن ح��ف��ظ وق����راءة وت��ف��س��ر وت��دب��ر، 
ي��ق��ف يف  ال���ق���رآن س����داً  سيجعل م��ن 
وجه اخلناسني والشياطني والثقافات 

اجلاهلية وسائر الضالالت االخرى. 
وع��ل��ى ه���ذا ف���ان م���ن اه���م االم���ور 
االعتبار يف  بنظر  تؤخذ  ان  اليت جيب 
احلوزات العلمية، وضوح االهداف على 
ان يكون العمل ضد الثقافات اجلاهلية 
اح���د ه���ذه االه�����داف ال��رئ��ي��س��ي��ة ال��يت 
والسليم  الكامل  االستيعاب  بعد  تتم 

للرساالت االهلية.

الطالب اليوم ينمو، 
ومنذ طفولته في 
اجواء بعيدة كل 
البعد عن الثقافة 
الدينية والرؤية 

االسالمية سواء 
في الشارع، ام 

المدرسة، ام البيت، 
وحتى في وسائل 
االعالم من اذاعة 

وتلفزيون، وبالتالي 
فان من الواجب 
المحتم علينا ان 
نغير كثيرا من 

مناهج الدراسة في 
الحوزات العلمية 

لبناء الكوادر 
القادرة على تغيير 

المجتمع وتربيته
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والسلوك  النفس  علماء  يذكر 
وخراء النجاح دومًا أن لدى اإلنسان 

قوتان عقليتان:
كقوة  جهة،  من  "العقل"  األوىل: 
واعية منتبهة ملتفتة مدركة متامًا 
ألسس  وفقًا  ختتاره  وملا  به  تقوم  ملا 
على  يعتمد  والعقل  وبينة،  واضحة 
كم املعلومات احملسوسة واحملفوظة 
يف ذاكرة اإلنسان، فهو يستنتج من 
واالستقراء  املنطقي  التفكر  خ��الل 
عر ربط مقدمات علمية مبقدمات 
أخ�����رى، ث���م احل���ص���ول ع��ل��ى نتائج 

عقلية.
الثانية: "العقل الالواعي" أو العقل 
الباطن، وهو اجلانب اآلخر من عقل 
اإلنسان، أو هو نوع آخر من عمليات 
ع��ق��ل اإلن��س��ان ذات���ه ب��اع��ت��ب��ار أن له 
الوظائف،  ولكنه متعدد  واحداً  عقاًل 
من  خمزن  هو  إمنا  الباطن  فالعقل 
والذكريات  واألحاسيس  املعلومات 
امل��رتاك��م��ة م��ن��ذ ط��ف��ول��ة اإلن��س��ان، 
فيستخدم نتائجها املعطاة وأوامرها 
ال��ذات  جهة  من  بها  تلقينه  مت  ال��يت 
أو من  أخ��رى،  أو من جهة خارجية 

احمليط واألحداث املتواردة عليه.

يرى  النفس  علم  ملسار  واملتتبع 
أحدثت  قد  الباطن  العقل  فكرة  أن 
فهم  ط��ري��ق��ة  يف  ك���ب���راً  حت�����واًل 
اإلن��س��ان وف��ه��م م��س��ارات��ه، ب��ل وب��دأ 
صياغة  يف  يستخدمونه  املختصون 
إىل  ب��ه  وص����واًل  اإلن��س��ان  شخصية 
جاء  وقد  املنجزات،  وحتقيق  النجاح 
واسعة  ه��وة  ليسد  االكتشاف  ه��ذا 
وفهمه  لإنسان  النظر  طريقة  يف 
امل��ادي،  التفكر  أصحاب  أوس��اط  يف 
حيث أن اجلهل بالكثر من احلوادث 
واجلهل بالعديد من حتقيق النتائج 
املادي  الفكر  اليت مل يكن ميتلك هلا 
العقل  فكرة  تبي  إىل  دع��اه  تفسراً، 
ال��ب��اط��ن واالق���ت���ن���اع ب��ت��ف��س��رات��ه��ا. 
الباطن  العقل  ف��ك��رة  أن  احلقيقة 
من  بسيط  جزء  تفسر  على  عملت 
اآلث��ار، وأخطأت يف تفسر األكثر، 
وقد كانت جوانب املقدمات العملية 
نوعًا  فعالة  اآلث��ار  يف حتقيق بعض 
ما، بعيداً عن صدق التفسر وعدمه.

ال��ب��اط��ن  ال��ع��ق��ل  اك���ت���ش���اف  إن 
واإلمي����ان ب��ه��ذه امل��ق��ول��ة، ج��ع��ل من 
العلماء يتعاملون مع القوى البشرية 
بأن  آم��ن��وا  حيث  السعة،  م��ن  ب��ش��يء 

ه��ن��اك ت��أث��رات ل��ل��روح وال��ن��ف��س ال 
تقل أهمية عن تأثر العقل واجلسم، 
صاحب   � جيمس"  "وي��ل��ي��ام  و"ك���ان 
أن  يعتقد   � األم��ري��ك��ي  النفس  علم 
أعظم اكتشافات القرن التاسع عشر 
الباطن  العقل  إضافة  اكتشاف  هو 
لإميان" )1(. وذلك ألن علماء النفس 
الحظوا أن هناك الكثر مما جيهلون 
تفسره، ومبقولة العقل الباطن متت 

معاجلة العديد منها.

ماالعقل الباطن؟
لقد اعتر علماء النفس أن العقل 
روح  أن  واّدع����وا  ال����روح،  ه��و  الباطن 
ال��والدة  منذ  معه  تنشأ  اليت  اإلنسان 
حتمل مقداراً من الوعي، ولكن ذلك 
ال��وع��ي ليس ه��و ال��وع��ي امل��ع��ّر عنه 
بالعقل، إمن��ا ه��و ش��يء ض���روري ال 
مكان له وال حتديد بل يعرف بآثاره، 
ويتنفس  ينمو  اجل��ن��ني  ف��إن  ل��ذل��ك 
الواعي،  املقدار  ذلك  بفعل  ويتحرك 
االص���ط���الح���ات  م���ع  م���ق���ارب���ة  ويف 
م��ن  خت���ل���و  ال  – وه�����ي  ال���دي���ن���ي���ة 
م��الح��ظ��ات – ي���ذك���ر ال��دك��ت��ور 
إبراهيم الفقي: "إذا نظرنا إىل العقل 

القّوة الباطنة إلعانة الذات

األمر الذي ميّيز 
العقل الباطن أو 

الالواعي عن الواعي 
هو أنه يستجيب 
للمدخالت دون 

تفكر، وهو املختص 
حبركة أجسامنا 

وكل ردود األفعال 
السريعة، بل أنه قد 

يقوم بقيادة اإلنسان 
حنو أهدافه دون 

وعي منه

@mmosawy
السید حممود املوسوي
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أنه  سنجد  النفس  علم  منظور  من 
ينقسم إىل قسمني: الوعي والالوعي، 
الديي  بني  االرت��ب��اط  نوضح  وحتى 
وامل���ف���ه���وم اخل�����اص ب��ع��ل��م ال��ن��ف��س 
سنلجأ إىل املصطلحات، وما يسميه 
املصطلح  يكون  بالوعي  النفس  علم 
الالوعي  أما  )النفس(،  له هو  الديي 
فيسمى )الروح(، وتعر كلمة الروح 
لنا عن تلك القوة اجملهولة اليت تبدو 
اجلسيمات  ل��دى  ص��وره��ا  أبسط  يف 
يرتادف  املسمى  وذل��ك  اإللكرتونية، 
انتشار  من  الرغم  وعلى  الوعي،  مع 
ال��روح يف كل أرج��اء الكون، إال أنها 
على  ت��رك��ز  اإلن��س��ان  شخصية  يف 
ال��وع��ي  وراء  اخل����اص مب��ا  اجل��ان��ب 
إدراك��ن��ا  وب���دون  الباطن،  العقل  أو 
وظائف  مجيع  تدعي  فهي  للوعي 
القلب وتنظيم  اجلسم مثل وظائف 

سريان الدم". )2(
ال����ذي مي��ّي��ز العقل  امل��ه��م  األم����ر 
هو  الواعي  عن  ال��الواع��ي  أو  الباطن 
أنه يستجيب للمدخالت دون تفكر، 
أجسامنا  حب��رك��ة  امل��خ��ت��ص  وه���و 
وكل ردود األفعال السريعة، بل أنه 
قد يقوم بقيادة اإلنسان حنو أهدافه 
ذلك  متثيل  وميكن  منه،  وع��ي  دون 
مبن يقود سيارته متجهًا حنو هدف 
معنّي قد اعتاد على الذهاب إليه، فإنه 
قد يستغرق يف التفكر يف أمر ما أو 
املكان  أم��ام  نفسه  فيجد  يسهو،  ق��د 
على  عمل  بذلك  وه��و  ال��ذي قصده، 
قيادة السيارة دون االلتفات إىل كل 
ما يقوم به جسمه من حتريك املقود 
والضغط على الفرامل وما إىل ذلك، 
وهو أيضًا قد اختذ الطريق الصحيح 
والتزم بقواعد املرور دون شعور منه 

بدقائق األمور.
ال��واض��ح��ة  اخل���اص���ي���ة  ه����ذه  إن 
اع��ت��ره��ا امل��خ��ت��ص��ون م��دخ��اًل بالغ 
األهمية للنجاح وحتقيق االجنازات 
ال��ب��ش��ري��ة، فلكي  ال�����ذات  وص��ي��اغ��ة 
حت��ص��ل ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة، فإنك 
حباجة إىل تغذية العقل الباطن بكل 
الواعي  العقل  ما هو جيد، فإن عمل 
الباطن مبعلومات إجيابية  ي��زّود  أن 
اإلجي��اب��ي��ة،  النتائج  على  ليحصل 
العقل  تغذية  فإن  كذلك،  والعكس 
سيقوده  السلبية  ب��األف��ك��ار  الباطن 

إىل نتائج سلبية، وتلك املقدمات اليت 
تكون  ال  قد  الباطن  العقل  يتلقاها 
صحيحة، فإن الفحص عن صحتها 
"ف��إذا  مهامه،  من  ليست  فسادها  أو 
مقدمات  الباطن  العقل  يف  وضعت 
سيئة أو هدامة، فسوف تأتي النتائج 
نتذكر  أن  فعلينا  مدمرة،  آثار  ذات 
تفكر،  أن  ميكنها  ال  ال��روح  أن  جيداً 
فالتفكر يعتر القدرة اليت خيتص 

بها العقل الواعي، مثال:
أص���ي���ب وال������دي ب���ال���س���رط���ان – 

مقدمة كرى
– مقدمة  أن��ا أش��ب��ه وال���دي ج���داً 

صغرى
سوف أموت بالسرطان – نتيجة

– مقدمة  أن��ي فاشل  تقول  أم��ي 
كرى

– مقدمة  أم���ي دائ��م��ًا ع��ل��ى ح��ق 
صغرى

أنا فاشل – االستنتاج
وه���ك���ذا ت��ت��م ب���رجم���ة امل��ف��اه��ي��م 
كما   � ال��ب��اط��ن  العقل  يف  السلبية 
أمام  خيار  هناك  وليس   � املثالني  يف 
الباطن إال التنفيذ مهما بلغت درجة 

الضرر". )3(

طرق التأثري عىل العقل الباطن
تعتر  الباطن  العقل  آث��ار  أن  مبا 
آث����اراً خ��الق��ة وم��ذه��ل��ة، ف��ال ب��د من 
معرفة كيف تتم تغذيته وكيفية 
التعامل معه، أو بعبارة أخرى، كيف 
يتم الربط بني العقل الواعي والعقل 
الالواعي؟، وقد وضع املختصون هلذه 
اإلج��اب��ة جم��م��وع��ة م��ن اخل��ط��وات، 
وق��ب��ل أن ن��ذك��ر ت��ل��ك اخل��ط��وات، 
مهمة  حقيقة  على  نؤكد  أن  الب��د 
وهي  الباطن،  العقل  على  التأثر  يف 
ال���يت يعيشها  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��أث��ر  م���دى 
يتلقى  الباطن  العقل  ف��إن  اإلن��س��ان، 
س��واء  احمل��ي��ط،  م��ن  معلوماته  أغلب 
احمليط العائلي أو االجتماعي، مبا يف 
ذلك املواقف اليت يواجهها يف حياته، 
واملقوالت اليت يتلقاها من اآلخرين، 
وهو يتلقى كل ذلك بدون حسابات 
يستجيب  فهو  وبالتالي  منطقية، 
لنتائجها فتتحدد شخصية اإلنسان 
يفسرون  وبهذا  النتائج،  لتلك  وفقًا 
س��ب��ب أن ي��ك��ون اإلن��س��ان ف��اش��اًل يف 

حياته، يف دراسته، يف عمله، أو يكون 
خائفًا أو خبياًل أو كرميًا أو ودوداً أو 

غضوباً.
اإلنسان  فإن  ذلك  كل  مع  ولكن 
مع  وي��ت��واص��ل  يتعامل  أن  بإمكانه 
مسار  بتغير  فيقوم  الباطن  عقله 
تغير  خ��الل  م��ن  وم��ش��اع��ره  حياته 
املعلومات املخزنة وحتويلها إىل أفكار 
ذات نتائج إجيابية، وهنا نذكر أهم 
إي��راد  م��ع  املتخصصون،  ذك���ره  م��ا 

بعض املالحظات عليها:
1/ االسرتخاء والتلقني: من خالل 
ميكن  اجلسدي  االسرتخاء  ممارسة 
اإلن��س��ان  بتلقني  ي��ق��وم  أن  ل��آلخ��ر 
جمموعة من األفكار اإلجيابية لكي 
يأخذها العقل الباطن أخذ املسلمات، 

فيمضي عليها.
كبرة  ق��وة  للخيال  التخيل:   /2
يف تلقني العقل الباطن، لذا فعليه أن 
أنه  يتخّيل األم��ور احلسنة ويتخيل 
بالفعل على  قد حقق منجزات وأنه 

ما هو يريده.
استغراق  وه��و  ال��ذات��ي:  التأمل   /3
يستطيع  وال  التفكر،  يف  وتركيز 
ألنه  الفعل،  بهذا  يقوم  أن  أحد  كل 
وخرة  متواصل  مترين  إىل  حباجة 

كبرة على حد زعمهم.
4/ التنويم اإلحيائي: حبيث يقوم 
ليكون  ال��ت��ن��وي��م  بعمل  املتخصص 
العقل يف حالة استسالم تام، ثم يعمل 

على تلقينه األفكار اليت يريدها.
فإننا  األق��س��ام،  كل  الحظنا  وإذا 
خنرج بنتيجة أنها قائمة على مبدأ 
وضعيات  ختتلف  ول��ك��ن  ال��ت��ل��ق��ني، 
االستسالم للعقل الباطن، لكي يقوم 
اإلن��س��ان ب��امل��دخ��الت ال���يت ي��ري��ده��ا، 
كما أكدوا سباًل أخرى وهي عبارة 
يف  استخدامها  ميكن  رك��ائ��ز  ع��ن 
لغة اخلطاب املوجهة للعقل الباطن، 
أن يقوم  اليت البد  التكرار  كعملية 
اإلجيابية  وكالعبارات  اإلنسان،  بها 
وانتخاب الكلمات بشكل ال يستخدم 

فيها لغة النهي.

مالحظات أساسية 
يف النظر للعقل الباطن

الباطن  العقل  نظرية  أن  باعتبار 
تعتمد أكثر ما تعتمد على الناحية 

العقل الباطن ال 
ميكن مطابقته 

بالروح، بل ميكن أن 
يعّر عنه بالنفس، 
ألنه وكما أثبتنا 
يف دراسة سابقة 
أن الروح من أمر 
اهلل، وأن ما يتأثر 

بالصفات اإلجيابية 
والسلبية هي النفس 

اليت يطلق عليها 
مسميات خمتلفة 

نظراً لنوع الصفات 
اليت كونتها
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ال��ن��ظ��ري��ة وال��ت��ف��س��ري��ة جمل��ري��ات 
األم����ور يف ال��ف��ع��ل اإلن��س��ان��ي، وه��ي 
وترتبط  الغييب،  باجلانب  مرتبطة 
أيضًا بإميان اإلنسان، وباحلقائق اليت 
يفضي إليها ذلك اإلميان، فإنه البد 
أن نسجل بعض املالحظات السريعة 
إىل  حاجتنا  ع��ن  فضال  ذل���ك،  ح��ول 
والغيبية  الباطنية  القوى  معاجلة 

لإنسان يف دراسات أخرى.
مي��ك��ن  ال  ال���ب���اط���ن  ال���ع���ق���ل   /1
يعّر  أن  ميكن  بل  بالروح،  مطابقته 
يف  أثبتنا  وكما  ألن��ه  بالنفس،  عنه 
دراسة سابقة أن الروح من أمر اهلل، 
اإلجيابية  بالصفات  يتأثر  م��ا  وأن 
يطلق  ال���يت  النفس  ه��ي  والسلبية 
لنوع  نظراً  خمتلفة  مسميات  عليها 

الصفات اليت كونتها.
ح���اول  ال����يت  ال��ت��ف��س��رات  يف   /2
لعمل  ي��ف��س��روه��ا  أن  املتخصصون 
ال��ع��ق��ل ال��ب��اط��ن وب��ع��ض ت��أث��رات��ه، 
تعاىل وبرسله  باهلل  اإلمي��ان  تناقض 
وأوصيائه وتعاليمهم، كأن يعّر عن 
قوة العقل الباطن الكامنة يف اإلنسان 
منذ أن كان جنينًا حتى نهاية حياته، 
بأنها "روح إهلية"، كما قال أحدهم: 
"ف����إذا مل يكن اإلن��س��ان م���وج���وداً يف 
تلك اللحظة � حلظة تكوين اجلنني 
بالفعل؟  م��وج��وداً  ال��ذي ك��ان  � فما 
وهي  منطقية  وحيدة  إجابة  هناك 
اجملهولة  العظمى  القوة  تلك  وج��ود 
)ال��روح اإلهلية(، وض��رورة وجود  أو 
الوعي يف تلك اخللية  النوع من  هذا 
منو  أث��ن��اء  يتطور  وال���ذي  اجملهرية 
األعضاء،  تكوين  بداية  مع  اجلنني 
ووج����ود ت��ل��ك ال����روح ض����روري منذ 

اللحظة األوىل". )4(
والبعض اآلخر حيّفز حنو تفعيل 
قوة العقل الباطن عر إلغاء القضاء 
والقدر وعدم فهمها فهمًا صحيحًا، 
العقل  على  االع��ت��م��اد  على  وي��ع��ّول 

ق���������وى  ألي  الن���ظر  دون  الباط���ن 
أخ�رى. )5(

من  مستفيداً  يسعى  من  وهناك 
بعض االجتاهات الروحانية الغريبة 
تدعو  ال��يت  الشامانية"   � "اهل��ون��ا  ك��� 
عن  الكامنة  القوى  تفعيل  إىل  أواًل 
طريق اإلحياء، التنويم لتمام القدرة 
التعامل  خ���الل  م��ن  ال��ت��غ��ي��ر  ع��ل��ى 
باالستعانة  وتنتهي  ال��الوع��ي  م��ع 
بأرواح األسالف � بزعمهم � والسحر 

وتأثرات األفالك. )6(
إىل  يدعو  الصحيح  التفسر  ف��إن 
التعامل الصحيح، ويدعو إىل االنفتاح 
املتصل  التأثر  م��ن  واس��ع  أف��ق  على 

باإلميان احلقيقي.
العقل  ف��ك��رة  أن  م��ن  ب��ال��رغ��م   /3
الباطن هي فكرة قريبة من التأثرات 
الروحية غر املادية، إال أن التفسرات 
فعلى  وبّينة،  حاضرة  كانت  املادية 
سبيل املثال يف فكرة استجابة الدعاء 
)يقول "مريف" إن الكون الذي نعيش 
ف��ي��ه ك���ون حيكمه ق��ان��ون ون��ظ��ام، 
أي  هناك  يكون  أن  ينبغي  ال  ولذلك 
شيء "سري" بشأن استجابة أدعيتنا. 
أصبحت  ق��د  ال���دع���اء  اس��ت��ج��اب��ة  إن 
بناء  وض����وح  م��ث��ل  واض��ح��ة  عملية 
منزل، حيث إن من يعرف آليات عمل 
يدعو  كيف  يعرف  الباطن  العقل 
استجابة  فيحصر  عملية".  "بصورة 
أدائه  وطريقة  اإلنسان  بفعل  الدعاء 
لدعائه، وهو ال ينفي دور حكمة اهلل 
فحسب،  ال��دع��اء  استجابة  يف  تعاىل 
وإعانته.  اهلل  إرادة  حتى  ينفي  وإمن��ا 
ال��ت��ك��رار  عملية  تفسر  يف  وه��ك��ذا 
بأنها  تفسرها  يتم  التخيل  وعملية 
جم��رد ذب��ذب��ات خت��رج م��ن اإلن��س��ان 
يف  هل��ا  املشابهة  ال��ذب��ذب��ات  لتجذب 

الكون.
4/ قالوا أن العقل الباطن ال حيب 
ل��غ��ة ال��ن��ه��ي ول���ذل���ك ال ي��ن��ب��غ��ي أن 

نستخدم أبداً أدوات النهي يف عملية 
ولكننا  ألن��ف��س��ن��ا،  األف���ك���ار  إي���ص���ال 
جاء  تعاىل  اهلل  أن  جن��د  كمسلمني 
النهي  ق��رآن��ي��ة حت��ت��وي على  ب��آي��ات 
مبختلف أدوات��ه، مما يعي أن األمر 
ارتباطه  من  أكثر  باملعنى  مرتبط 

بالشكل.
5/ لقد أكدوا أن السر يف حتقيق 
اإلجن��از مهما بلغ هو تلقني ما تريد 
للعقل الباطن، وهو بدوره سوف يقوم 
بتحقيقه عر اجتذابه لتلك األهداف، 
إال أنهم يعودون وينصحون بأن تكون 
تلك املطالب عقالنية ومنطقية، مما 
يعي أن الضابطة يف حتقيق املنجزات 
ليست منحصرة بتلقني اإلجيابيات، 
أخرى  وعوامل  ضوابط  هنالك  إمنا 

ذات تأثر أيضاً.
األساسية  املالحظات  بعض  ه��ذه 
الباطن،  العقل  نظرية  حول  العامة 
على أمل أن نسعى لصياغة مقاربة 
لفعالية  الديي  الفكر  مع  متطابقة 
يف  الغيب  وع��وام��ل  الباطنية  ال��ق��وى 

النجاح وصياغة الذات.
---------------

* عامل دين من البحرين
---------------

1/ أهم 50 كتابًا يف مساعدة الذات، 
ص226، توم باتلر - باوردون

2/ قوة العقل الباطن، ص18، الدكتور 
إبراهيم الفقي.

3/ قوة العقل الباطن، ص29
4/ قوة العقل الباطن، ص 19

5/ اكتشف وبرمج عقلك الباطن،  
الدكتور أيمن العريمي، ص118

6/ مقاربات نقدية يف الربجمة اللغوية 
العصبية، ص 36، آية اهلل الشيخ حممد سند 

والشيخ ميثم السلامن.
الذات،  مساعدة  يف  كتابًا  أهم 50   /7  
ص 227، توم باتلر – باوردون، عن كتاب 

قوة عقلك الباطن، جلوزيف مرييف. 

قالوا أن العقل 
الباطن ال حيب لغة 

النهي ولذلك ال 
ينبغي أن نستخدم 
أبداً أدوات النهي يف 

عملية إيصال األفكار 
ألنفسنا، ولكننا 

كمسلمني جند أن 
اهلل تعاىل جاء بآيات 
قرآنية حتتوي على 

النهي مبختلف 
أدواته، مما يعي أن 

األمر مرتبط باملعنى 
أكثر من ارتباطه 

بالشكل
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* املحامي: حيدر عبد الرضا الظاملي
مبنظومة  يتميز  االس��الم  يف  االجتماعي  النظام 
تعاىل  والفضل هلل  واحل��ق��وق،  ال��واج��ب��ات  م��ن  ع��ادل��ة 
الدميومة  له  أراد  متماسكًا،  قويًا  نظامًا  جعله  ال��ذي 
اهلل  شرعها  ال��يت  األنظمة  سائر  مثل  واالس��ت��م��رار، 
الذي  هو  التمّيز  هذا  احلياة.  هذه  يف  لالنسان  تعاىل 
ال��ف��رد واجمل��ت��م��ع، ح��ي��اة سعيدة،  ل��الن��س��ان؛  ض��م��ن 
ربنا  وضعها  تشريعات  جمموعة  خالل  من  صاحلة، 

عّز وجل، ومنها مسألة تعدد الزوجات، الذي ُيعد حبق من احللول الناجعة 
لكثر من املشاكل االجتماعية واألسرية، وضمانًا من االنزالق يف مهاوي 

الشيطان واالحنراف االخالقي.
امل��ررات  من  الكثر  لوجد  ال��زوج��ات،  تعدد  مبدأ  يف  الباحث  متّعن  ول��و 

َما  "َفاْنِكُحوا  الكرمية:  اآلي��ة  فجاءت  احلكيم.  التشريع  هلذا  والفوائد 
َتْعِدُلوا  َأالَّ  ِخْفُتْم  َفإِْن  َوُرَباَع  َوُثاَلَث  َمْثنَى  النيَِّساِء  ِمَن  َلُكْم  َطاَب 

َفَواِحَدًة"، )سورة النساء /3(.
وعلماء  وامل��ؤرخ��ني  الباحثني  من  لكثر  ظهر  احلقيقة،  ويف 
و  )1( مثل "وسرتماك"  التطبيقي،  االنسان  أو علم  "اإلثنوغرافيا"، 

"هوب هوس"، وغرهما، ان نظام تعدد الزوجات مل يبدأ يف صورة 
واحدة، إال يف الشعوب املتقدمة حضاريًا، بينما هو قليل االنتشار يف 

هذا  وأحقية  صوابية  على  علمي  دليل  وهذا  املتأخرة".  البدائية  الشعوب 
السلوك االجتماعي. 

لوجدنا  املختلفة،  األزم��ان  يف  لالنسان  االجتماعي  الوضع  راجعنا  ولو 
الشعوب  بآخر، فقد كانت  أو  بشكل  ام��رأة،  اكثر من  يف حياة كل رجل 
البدائية، تعتمد تعدد الزوجات بدون قيد او شرط او ضابط معني، فكانت 
عالقة موغلة يف الفوضى.. مثاًل؛ يف املناطق اجلنوبية من اهلند، لدى احدى 
عرب  عند  سائداً  كان  ملا  مشابهًا  وكان  "االستبضاع"،  نكاح  هناك  القبائل 
اجلاهلية. ويف اليونان القدمية، ويف عهد الفالسفة، حيث كان هناك نظام 
"اإلعارة" أي إعارة الزوجات للغر، حتى ان "سقراط" أعار ذات مرة، زوجته 
تبيح  "الكبيجس"  قبائل  كانت  كيينا  يف  وكذلك  االش��خ��اص.  اح��د  اىل 

للفتاة ان تتخذ هلا عشيقا من افراد أسرتها!
ويف العصر احلاضر، نالحظ االحنراف الكبر يف السلوك اجلنسي لدى 
معظم دول العامل، حيث تنتشر العالقات اجلنسية خارج  دائرة الزواج، فيما 
تقف القوانني، إما يف حالة رضى وقبول، أو صمت وجتاهل، أو حتى تشجيع 
وترويج بشكل أو بآخر. وهم مجيعًا يرفعون شعار احلقوق الفردية لالنسان، 
وان املسألة تعود اىل الغريزة، كما هو حال الطعام والشراب وغره..! مبعنى 

ان املمارسة اجلنسية بالشكل اإلباحي، إمنا هو نابع من طبيعة االنسان!
الفرد  يقبله  منطقيًا،  حاًل  وضع  فقد  االجتماعي،  ونظامه  االس��الم  أما 
ويليب غريزته، كما يقبله اجملتمع وايضًا يليب حاجة املرأة نفسها، مبعنى 
اننا حنظى بتوازن دقيق وعادل، أي إن إشباع الغريزة اجلنسية لدى االنسان 

لن تكون يف االسالم على حساب املرأة بأي حال من 
االح���وال. ل��ذا جند ج��واز ال��زواج بأكثر من واح��دة 
ال��ش��روط  م��ن  مجلة  بتوفر  م��ق��رون��ًا  الشريعة  يف 

واإلمكانيات. 
قانونية،  زاوي��ة  من  ينطلق  هنا  احلديث  إن  ومبا 
ول��ي��س��ت اج��ت��م��اع��ي��ة، ُن��رج��ئ احل��دي��ث ع��ن االدل���ة 
ال��واق��ع��ي��ة ال���يت ت��ؤك��د ف��وائ��د ت��ع��دد ال���زوج���ات يف 
لدى  اجلنسية  الغريزة  مجاح  كبح  منها  اجملتمع، 
النساء.  ب��ني  العنوسة  مشكلة  ح��ل  واي��ض��ًا  ال��رج��ل، 
القوانني  إح��دى  على  احلّيز  هذا  يف  الضوء  ونسلط 
يف بالدنا االسالمية اليت عاجلت هذا املوضوع، وهو 
قانون االحوال الشخصية العراقي رقم )188( لسنة 
1959 النافذ، الذي عاجل مسألة تعدد الزوجات يف املادة 
 :)4( فقرة  يف  جاء  حيث   )7-6-5-4( الفقرات  الثالثة 
"ال جيوز الزواج باكثر من واحدة اال بأذن القاضي، 

ويشرتط إلعطاء اإلذن حتقق الشرطني التاليني:�
1� ان تكون للزوج كفاية مالية إلعالة اكثر من زوجة واحدة.

2� ان تكون هناك مصلحة مشروعة.
أما الفقرة )5( تقول: "اذا خيف عدم العدل بني الزوجات، فال جيوز التعدد، 

ويرتك تقرير ذلك للقاضي(. 
النصوص،  تلك  سن  يف  موفقًا  يكن  مل  العراقي،  املشرع  احلقيقة؛  يف 
االجتماعي  ال��واق��ع  تطور  مع  يتالءم  مبا  تعديلها  اىل  مدعو  وه��و 
من  االسالمية،  الشريعة  وأحكام  جهة،  من  للبلد  واالقتصادي 
جهة اخرى، حيث نستشعر من الفقرات أعاله، نوعًا من التضييق 
واحلظر الضمي للتعدد، وهذا ما يتضح جليًا يف الفقرة )6(، اليت 
املذكورتني  للفقرتني  خالفًا  زواج  عقد  جيري  من  كل  تعاقب 
مائة  على  تزيد  ال  بغرامة  أو  سنة،  على  تزيد  مدة  باحلبس  أعاله 

دينار..".
تعدد  لطبيعة  تفهمها  و  للمحاكم  العملي  التطبيق  خالل  من  الواضح 
ثانية،  بزوجة  الزواج  أذونات  ان  جند  والتضييق،  املنع  وخطورة  الزوجات، 
الرجل  لزواج  بالنسبة  فقط  الغرامة  على  العقوبة  واقتصار  جدًا،  كثرة 

بثانية، خارج احملكمة.
للفطرة  ومالصقًا  واق��ع��ًا  أم��راً  ُيعد  التعدد  ان  على  واض��ح  دليل  وه��ذا 
جناية  او  منحرفًا  سلوكًا  وليست  الطبيعية،  الرجل  وحاجة  االنسانية 
ضد أحد. فضاًل عن الفوائد واحللول الناجعة للمشكلة اجلنسية يف عديد 
نطاق  وعلى  باالنهيار  والعوائل  األسر  تهدد  باتت  واليت  االسالمية،  بالدنا 
واسع، واذا اردنا االلتزام مبا ترّوج بالثقافة الغربية الداعية اىل التوقف على 
إمرأة واحدة واحرتامها وإعطائها االهمية واألولوية و.... غر ذلك، فيجب 
علينا قبل هذا، أن نشرتك مع الشعوب الغربية او املتغربة، يف مصرها الذي 
االباحية  املواقع  إدمان  حيث  واالنرتنت،  الفضائيات  يف  عنه  ونقرأ  نالحظ 
كثر،  غرها  و...  اجلنسي  والشذوذ  الزوجية،  واخليانات  املتزوجني،  عند 

عصمنا االسالم منها من خالل تشريعاته السمحاء.
----------------------

األناسة  علامء  إليه  توصل  ما  استثامر  إىل  يسعى  منهجي  حقل   /1
من  التاريخ،  عرب  العلمي  الفضاء  هذا  يف  والباحثون  )األنثروبولوجيا( 
إليه  تؤول  سوف  بام  التنبؤ  أو  اإلنسانية  الظواهر  خمتلف  وتفسري  حتليل  أجل 

املجتمعات البرشية.

تعدد الزوجات بين نظرة القانون و الواقع االجتماعي

لو تمعن الباحث في مبدأ 
تعدد الزوجات، لوجد الكثير 
من المبررات والفوائد لهذا 
التشريع الحكيم،فجاءت 

اآلية الكريمة: "َفانكحوا ما 
َطابَ َلُكمْ منَ الِنساِء مْثنى 
وَُثَلَث وَرُباعَ َفِإْن خْفتمْ َألاَّ 

تعدُِلوا َفوَاحدًَة"
)سورة النساء /3(
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* الشيخ فارس اجلبوري
و  اجلهل  االن��س��ان  يتبع  حينما 
العامل  يعارض  فانه  العلم،  يعارض 
انسان ما  ايضًا، والذي يعارض فكر 
يف  شخصيًا  يعارضه  فانه  وعلمه، 
الصراع  جند  وهكذا  االحيان.  غالب 
من  يتحول  واقوامهم  االنبياء  بني 
اخ��ت��الف ح��ول م��وض��وع م��ع��ني، اىل 
اجملتمع  فيه  يسعى  عنيف،  ص��راع 
تصفيتهم  او  االن��ب��ي��اء  إق��ص��اء  اىل 

جسديُا. 
م��ا يلجأ االن��س��ان اىل  وك��ث��راً 
املخالفة  االط��راف  القوة مع  منطق 
له حينما يفشل يف معركة املنطق، 
لوط  اهلل  نيب  جمتمع  اراد  فعندما 
ق��ال��وا:  املؤمنني  ط��رد  ال��س��الم  عليه 
ليست  أو  ي��ت��ط��ه��رون"،  ق���وم  "ان��ه��م 
ال��ط��ه��ارة ت��ق��ف م��ع ع��ق��ل االن��س��ان 
وف���ط���رت���ه؟! ب��ل��ى، ول��ك��ن أص��ح��اب 
منطق القوة ال يهمهم مع من يكون 
ي��ري��دون احل��ق بل  احل��ق، ألنهم ال 
ما يتفق مع شهواتهم، ولو  يريدون 
الباطل بعينه، وكأنها قاعدة  كان 
ت��س��ري ع��ل��ى واق���ع ال��ب��ش��ر يف كل 
م��ك��ان وزم����ان، م��ف��اده��ا:"ان خ��الف 
اىل  حت���ول  يتبعه  واألف���ك���ار  اآلراء 
حتى  ال��ق��وة"،  منطق  حيكمه  ص��راع 
ولو كان هذا اخل��الف داخ��ل االمة 
الواحد. بل ورمبا  الواحدة واجملتمع 
ال��واح��دة، فياهلا من  االس���رة  داخ��ل 

خطورة ما بعدها خطورة..!
ول��ع��ل اك��ث��ر آث����ار اخل��الف��ات 
تفرق  املسلم،  اجملتمع  على  خطورة 
االمام  اشار  اجملتمع وتشرذمه، وقد 
علي عليه السالم اىل هذه احلقيقة 
ح��ي��ن��م��ا ق����ال: "ل��ي��س م���ع اخل���الف 
وقال  احل��ك��م/9756(.  )غرر  ائتالف" 
ع��ل��ي��ه ال���س���الم: "ك���ث���رة اخل���الف 

شقاق". )غرر احلكم/10720(.
تفتت  اخل���الف���ات  ان  ك��م��ا  و 
ايضا  فإنها  الكبر،  العفوي  اجملتمع 
املنظمة،  التجمعات  صميم  تضرب 
ال����يت ُت���ؤس���س وف����ق ح��ق��ي��ق��ة: "ان 
ال��ن��ت��ائ��ج".  اف��ض��ل  حي��ق��ق  التنظيم 
هي  و  ب��امل��ؤس��س��ات،  نسميها  وال���يت 
ال��دول  واج��ه��ة  و  عماد  ال��ي��وم  متثل 
اشار  املتحضرة. ولعل هذا بعض ما 
اليه االمام علي عليه السالم بقوله: 
املنتظمة يفسدها اخلالف".  "األمور 
)غ��رر احل��ك��م/10714(.وب��ع��ب��ارة: فان 
مآسي  الب��رز  السبب  هي  اخلالفات 

اجملتمعات اليوم. 

اخلالفات ُتضعف االرادة
وعندما يقع االنسان يف مستنقع 

اخلالفات البشرية يبدأ الناس بظلم 
وت��رة  وت��ت��ص��اع��د  ب��ع��ض��ا،  بعضهم 
هذا  م��واج��ه��ة  ويف  بينهم.  ال��ص��راع 
الصراع بني البشر بعضه مع البعض 
بالضعف،  االن��س��ان  ي��ص��اب  اآلخ���ر، 
االرادة،  تضعف  اخلالفات  ان  حيث 
وتذهب  النفوس،  يف  الوهن  وتبعث 
وبالتالي  والتطلع؛  والعزة  بالكرامة 
شخصية  الطرفني  من  كل  يدمر 
حتطمت  وم����ن  امل���ق���اب���ل.  ال���ط���رف 
فانه  نفسه،  عليه  وهانت  شخصيته 
نفسه  ي���رى  وال  ع����دوا،  حي����ارب  ال 
وهذا  منافسيه،  مع  للصراع  كفؤاً 
ووه��ن  ضعف  اىل  بالنتيجة  ي��ؤدي 
اجمل��ت��م��ع، وذه����اب ق��وت��ه وس��ط��وت��ه 
تشر  احلقيقة  ه��ذه  واىل  وهيبته. 
يقول  اذ  ال��ك��رمي��ة،  القرآنية  اآلي��ة 
َفَتْفَشُلوا  َتنَاَزُعوا  "َواَل  ت��ع��اىل: 

َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم".)االنفال/46(.

والسؤال اهلام:
بينهم،  الناس فيما  ملاذا خيتلف 

وما هو جذر املشكلة؟! 
انهم خيتلفون؛ الن الدنيا ُزّيَنت 
دنيوية،  فمقاييسهم  قلوبهم.  يف 

المجتمع.. 
بين مستنقع 

الخالفات 
البشرية 

وبصائر الوحدة 
الربانية

ان العامل القوى 
في اختلف الناس 
وتفرقهم ليس 

هو الجهل بالحق؛ 
لن الحق غالبا ما 
يكون واضحًا، 

بينًا، وإنما يختلفون 
بسبب شهواتهم 
واهوائهم التي 
تقود للبغي على 
بعضهم البعض
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وفقها.  واآلخرين  األشياء  ويقيمون 
وقد بني لنا القرآن بان اخلالفات بني 
الناس مل تكن يف حقيقتها خالفات 
إمنا  اهلل  اج��ل  م��ن  تكن  ومل  دينية، 
وشهواتهم  اهوائهم  اجل  من  كانت 
املتسمة   - االح����زاب  وص��ف  بدليل 
حيث  بالكفر.   - االخ��ت��الف  بسمة 
ِمْن  اأْلَْحَزاُب  "َفاْخَتَلَف  قال تعاىل: 
َمْشَهِد  ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  لِلَّ َفَوْيٌل  َبْينِِهْم 

َيْوٍم َعظِيٍم". )مريم/ 37(.

الغرور والعجب
احد  اإلنسان هو  ان غرور  كما 
اه���م اس��ب��اب اخل���الف وال��ف��رق��ة، اذ 
َبْينَُهْم  َأْمَرُهْم  "َفَتَقطَُّعوا  تعاىل:  قال 
َفِرُحوَن"  َلَدهْيِْم  باَِم  ِحْزٍب  ُكلهُّ  ُزُبًرا 
)املؤمنون53(، فكل طرف مغرت مبا 
لديه من رجال ومال وافكار. والفرح 
ه��و آي��ة ال��غ��رور، وي��ب��دو ان��ه يعكس 
والغرور  النفس.  عن  الرضا  حالة 
حيث  للتحزب،  املباشر  السبب  ه��و 
صدره  وح��رج  الفرد،  نظر  قصر  ان 
ذلك  كل  اهدافه.  وتفاهة  وضيقه، 
ميلك،  ومب��ا  بنفسه  معجبا  جيعله 
افضل  ب��ه  ب��ان��ه وم��ا يتصل  وي��زع��م 
وال  ذات��ه،  على  فيتقوقع  س��واه؛  مما 
يرى  وال  بفضل،  لالخرين  يعرتف 
اىل  حتتاج  ال��يت  العظيمة  األه��داف 
وكلمة  اجلهود.  وتراكم  الوحدة 
"ف��ت��ق��ط��ع��وا" ت��ش��ر اىل امل��ب��ال��غ��ة يف 
نفق  يف  يسرون  فهؤالء  التقطيع، 
تنقسم  حبيث  وال��ف��رق��ة  التقسيم 
باستمرار.  كل مجاعة على نفسها 
وي��ش��ب��ه ال��ق��رآن ه���ؤالء ح��ني طغى 
بالغريق  وال��ف��رح  اإلع��ج��اب  عليهم 
ناحية  ك��ل  م��ن  امل���اء  يغمره  ال���ذي 
َغْمَرهِتِْم  يِف  "َفَذْرُهْم  تعاىل:  بقوله 
فال  )املؤمنون/54(.  ِحنٍي".  َحتَّى 
تاتيهم  العذاب  صاعقة  اال  توقظهم 

بغتة.

التحزب ثم االختالف
التحزبات  من  الكثر  كان  واذا 
إمنا تنشأ على قمة هرم اخلالفات، 
ف���ان ه���ذه ال��ت��ح��زب��ات ه��ي األخ���رى 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى اف���ت���ع���ال اخل���الف���ات، 
الزيت  بصب  منها  اخلامل  وإذك��اء 
على النار دوما وابدا؛ اذا ما ارادت ان 

وجودها،  ويستمر  بتحزبها  تستمر 
ال��ق��رآن  يشر  احلقيقة  ه��ذه  واىل 
ِمْن  ــَزاُب  اأْلَْح "َفاْخَتَلَف  الكريم: 
َمْشَهِد  ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  لِلَّ َفَوْيٌل  َبْينِِهْم 
فالناس   )37 )مريم/  َعظِيٍم".  َيْوٍم 
العاديون كانوا على الفطرة ثم بعد 
ذلك ظهرت بينهم احزاب خمتلفة، 
االح��زاب طلب  تلك  يكن هدف  ومل 
هدفهم  كان  امنا  واحلقيقة  احلق 
شيئا آخر وهو انفسهم او طائفتهم، 
ول��ع��ل ه���ذا ه��و س��ب��ب ن��س��ب ال��ق��رآن 
ال��ك��ري��م االخ���ت���الَف اىل االح����زاب. 
ف��ف��ي ال��ب��داي��ة ي��ن��ش��أ ال��ت��ح��زب، ثم 
انا  امج��ع  فلكي  االخ��ت��الف؛  يتبعه 
ولكي  حولي،  الناس  من  جمموعة 
جيمع منافسي جمموعة أخرى من 
نوعا  خنلق  ان  فالبد  حوله؛  الناس 
انا  اكون  حتى  بيننا  االختالف  من 
البشر  وخيال  آخ��ر.  شيئا  وهو  شيئا 
بعض  اب����دا  ي��ك��ش��ف  ان  ي��س��ت��ط��ي��ع 
االمور  بعض  خيلق  ال��ف��روق��ات،وان 
اصال  ليس  اخل��الف  اخلالفية،الن 
وهنا  الذاتي.  للتمحور  فرع  هو  امنا 
و  بالتحزب  نقصد  ال  فإننا  بالطبع 
املنظمة  التجمعات  تلك  األح���زاب 
ال����يت ت���ؤس���س وف����ق م���ب���ادئ وق��ي��م 

السماء وتهدف اىل خدمتها. 
اختالف  يف  االق���وى  العامل  ان 
اجلهل  ه��و  ليس  وتفرقهم  ال��ن��اس 
ب��احل��ق؛ الن احل���ق غ��ال��ب��ا م��ا يكون 
خيتلفون  وإمن����ا  ب���ّي���ن���ًا،  واض����ح����ًا، 
بسبب شهواتهم واهوائهم اليت تقود 
فهم  البعض.  بعضهم  على  للبغي 
املسؤولون عن اخلالفات بينهم فهذا 
ُقوا  َتَفرَّ "َوَما  يقول:  الكريم  القرآن 
َبْغًيا  اْلِعْلُم  َجاَءُهُم  َما  َبْعِد  ِمْن  إاِلَّ 

َبْينَُهْم...".)الشورى/14(. 

البغي وتنامي الرصاعات
الناس  وظلم  البغي  ك��ان  واذا 
اح����د ال��ن��ت��ائ��ج ال����يت ت���رتت���ب على 
اخل����الف����ات ال��ب��ش��ري��ة ف���ان���ه وم��ن 
أسبابها  اه��م  اح��د  يعد  اخ��رى  جهة 
الناس  على  البغي  ان  حيث  اي��ض��ا. 
اىل  جير  حقوقهم  بسلب  وظلمهم 
ان  من  الصراعات.وبالرغم  تنامي 
مبختلف  بغيه  يغلف  ظ���امل  ك��ل 
لنفسه  وي��ص��ن��ع  ب���ل  ال���ت���ري���رات 

عنها  يدافع  ان��ه  يزعم  ودينا  ثقافة 
كذاب؛  انه  اال  قدسيتها  يف  وي��ذوب 
ي��ك��ون م��ن اج��ل  الن االخ���ت���الف ال 
القيم فالقيم ال اختالف فيها وامنا 
والسعي  للبغي  نتيجة  االخ��ت��الف 

وراء حطام الدنيا. 
وم�����ن اس����ب����اب ت���ف���رق ال���ن���اس 
اليت  القيم  ع��ن  ابتعادهم  ه��و  ايضا 
ال��وح��دة،وه��ن��ا يقول  مت��ث��ل ض��م��ان 
ــوا  ُأوِرُث ِذيَن  الَّ "...َوإِنَّ  ت��ع��اىل: 
ِمنُْه  َشكٍّ  َلِفي  َبْعِدِهْم  ِمْن  اْلِكَتاَب 
فبينما  )الشورى/14(.  ُمِريٍب". 
عند  للوحدة  وسيلة  الكتاب  ك��ان 
االج���ي���ال امل��ل��ت��زم��ة ال���يت آم��ن��ت ب��ه، 
بقيمه  الشك  اصبح  بآياته،  وعملت 
والتفرقة.  التمزق  يف  عاماًل خطراً 
فاخلالف يعتمد على ارضية الشك 
بالقيم احلقيقية املتمثلة يف الكتاب؛ 
ولذلك ال ختتلف االمم حني تعتمد 
ومرجعا  لوحدتها،  حم���وراً  الكتاب 
تعاىل  فقال  وصراعاتها،  خلالفاتها 
َواَل  مَجِيًعا  اهللَِّ  بَِحْبِل  "َواْعَتِصُموا   :
عمران/103(.  ُقوا...".)ال  َتَفرَّ
ولكنها حينما تفقد االميان بالكتاب، 
حساب  على  مصاحلها  عن  وتبحث 
الن  ص��راع��ات��ه��ا؛  تتنامى  اآلخ��ري��ن 
ال���ض���م���ان���ة ال�����يت مت���ن���ع ع����ن دف���ع 
اخلالفات والصراعات حنو التطرف 
هو اإلميان بالقيم،واالعتصام حببل 
اإلن��س��ان  ت��أث��ر  أس���رع  ف��م��ا  وإال  اهلل 
والسياسية  االجتماعية  ب��األح��داث 
من حوله. وهو بسبب نفسه األمارة 
ال��رد  يف  ل��ل��ت��ط��رف  يسعى  ب��ال��س��وء 
قوله  ففي  جتاهه،  يقصر  من  على 
َقْوٍم  َشنََآُن  ِرَمنَُّكْم  جَيْ تعاىل:"...َواَل 
َأْقَرُب  ُهَو  اْعِدُلوا  َتْعِدُلوا  َأالَّ  َعىَل 
َخبرٌِي  اهللََّ  إِنَّ  اهللََّ  ُقوا  َواتَّ لِلتَّْقَوى 
اش��ارة   .)8 َتْعَمُلوَن".)املائدة/  باَِم 

صرحية هلذه الطبيعة يف االنسان.

التقوى إلنشاء حياة كريمة
ومن اسباب اختالف الناس اليوم 
االن��س��ان سرقة جهود  ه��و حم��اول��ة 
غره. ولذلك جند كثرا من اسباب 
ه��ذه  م��ن  تنبع  وال��ت��ف��رق  اخل���الف 
الطبيعة غر املهذبة. فلو رضي كل 
مشكلة  حدثت  ملا  ينتجه  مبا  إنسان 
يف العامل. لكن كل واحد منا يريد ان 

من اسباب اختلف 
الناس اليوم هو 
محاولة النسان 

سرقة جهود غيره 
ولذلك نجد كثيرا 
من اسباب الخلف 
والتفرق تنبع من 
هذه الطبيعة غير 

المهذبة. فلو 
رضي كل إنسان 

بما ينتجه لما حدثت 
مشكلة في العالم
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خذ  يأ
م��ن اآلخ��ري��ن زي���ادة على ما 

حقوقه  ان  يظن  منا  فكل  ميتلكه. 
يستحق  وان��ه  االخ��ري��ن،  من  اكثر 
يستغل  له.وهنا  يعطى  مما  اكثر 
ال��ث��غ��رة يف نفس  ه���ذه  ال��ش��ي��ط��ان 
االن���س���ان،وي���وس���وس ل��ه ب���أن حقه 
اليقدرونه  اآلخرين  وان  مهضوم، 
حق تقديره،يف حني ان هذا التصور 
االنسان  االس����اس؛الن  م��ن  مغلوط 
حسبما  نفسه  يقيم  ان  اليستطيع 
ي���ش���اء،ول���و اس���ت���ط���اع االن����س����ان ان 
لزالت  ذاته  يف  املشكلة  هذه  يتجاوز 

مجيع اخلالفات. 
وم��ه��م��ا ك��ان��ت االس���ب���اب ف��ان 
ام��ة امن��ا هو  اي��ة  ال��ف��رق��ة يف  منشأ 
فهذا  اجل���زئ���ي،  او  ال��ك��ل��ي  ال��ش��رك 
ألنه  البقية  عن  ينشق  امنا  الفريق 
فالرايات  م��ا.  وق��ي��ادة  بفكرة  يؤمن 
العشائرية  وال��ع��ص��ب��ي��ات  القبلية 
واحل������دود اجل��غ��راف��ي��ة وامل���ص���احل 
العنصري  واالخ���ت���الف  ال��ق��وم��ي��ة 
وال��ط��ائ��ف��ي وم��ا اش��ب��ه ك��ل أولئك 
وشقاقهم.  ال��ن��اس  اخ��ت��الف  ع��وام��ل 
واحد  كل  رأيت  النظر  أمعنت  واذا 
دون  شيء  تقديس  اىل  ينتهي  منها 

اهلل تعاىل.
وه�����ن�����ا ي��ظ��ه��ر 
ج��ل��ي��ا م����دى اه��م��ي��ة 
ان���ش���اء  يف  ال���ت���ق���وى 
ح������ي������اة ك�����رمي�����ة؛ 
فتيل  ت��س��ح��ب  ألن��ه��ا 
االجتماعية  اخلالفات 
الدنيا  حب  يف  املتمثلة 
مبباهجها،  وااللتصاق 
بابتعاد  املتمثلة  تلك  او 
اإلن�������س�������ان ع������ن ق��ي��م 
ت��ش��ك��ي��ك��ه  او  ال���س���م���اء 
من  متنعه  و  كما  فيها. 
إق���ام���ة ال��ت��ح��زب��ات ال��يت 
و  الشهوات..  هدفها  يكون 
تقي  التقوى  ف��ان  بكلمة 
باهلل  الشرك  من  االن��س��ان 
ال������ذي ه����و م��ن��ش��أ مج��ي��ع 
والفرقة. اخلالفات  اسباب 
اشارة  تعاىل  قوله  يف  ولعل 
التقوى  عالقة  اىل  واضحة 
ب��وح��دة االم���ة ال���يت ه��ي يف 
اذ  الفرقة واالختالف  مقابل 
ُتُكْم  ُأمَّ َهِذِه  "َوإِنَّ  تعاىل:  قال 
ُقوِن". َفاتَّ ُكْم  َربهُّ َوَأَنا  َواِحــَدًة  ًة  ُأمَّ

)املؤمنون/52(.
للعدالة  ف��ان  ال��ت��ق��وى  وك��م��ا   
اث���ره���ا ال��الم��ت��ن��اه��ي ب���رف���ع ان����واع 
اخل���الف���ات. ال��ي��س ال��ب��غ��ي ه��و ج��ذر 
ك��ل خ���الف؟ ك��ذل��ك ف���ان ال��ع��دل 
هو أرضية الوحدة. فعندما ال يسود 
ف��ان  ال��ب��ش��ري��ة   التجمعات  ال��ع��دل 
على  يتهاوى  التجمع  ذل��ك  ع��رش 
اطرافه. وهنا يقول االمام علي عليه 
و  اخلالف  يرفع  "اإلنصاف  السالم: 
يوجب االئتالف" )غرر احلكم/9116(

الوحدة ونبذ اخلالف
ال��ي��وم  ان اجمل��ت��م��ع االس���الم���ي 
خي���وض ص��راع��ا دف��اع��ي��ا ع��ن كل 
ق��ي��م��ه وم���ب���ادئ���ه. والمي���ك���ن هل��ذا 
اجمل��ت��م��ع ان ي��واج��ه حت��دي��ات ه��ذا 
اخل����الف����ات،  ن���ب���ذ  دون  ال�����ص�����راع 
يدعو  وهل��ذا  ابنائه؛  وح��دة  وحتقيق 
الكريم اىل الوحدة وجيعلها  القرآن 
"َيا  فيقول:  االف��راد  كل  مسؤولية 
ْلِم  السيِّ يِف  اْدُخُلوا  َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيهُّ
ْيَطاِن  الشَّ ُخُطَواِت  َتتَّبُِعوا  َواَل  ًة  َكافَّ

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبنٌِي".)البقرة/ 208(. إِنَّ
ي��ت��ل��وث  ال����س����الم  رح�������اب  ان 
باحلساسيات الصغرة اليت ترتاكم 
سحابة  تصبح  حتى  بعضها  على 
داكنة. وعلى كل مسلم ان يقاوم 
منو هذه احلساسيات داخل اجملتمع، 
وال ي��ت��ب��ع ال��ش��ي��ط��ان م��ن��ذ ال��ب��داي��ة 
وبالذات يف خطوة االستدراج االوىل 
حنو اخلالف؛ الن الشيطان يستدرج 
االنسان خطوة فخطوة اىل اجلحيم. 
احلقيقي  ع��دون��ا  حن��دد  ان  فعلينا 
الشيطان  وه���و  اال  اجل��م��ي��ع  وع���دو 
ي��دع��ون��ا  اول خ��ط��وة  م���ن  وحن����ذر 
ال��ي��ه��ا وه���ي احل��س��اس��ي��ة ض���د اح��د 
من  لنا  ع��دوا  اخواننا،واعتباره  من 
حببل  نتمسك  وان  الشيطان.  دون 
والعرتة  بالكتاب  املتمثل  املتني  اهلل 
املطهرة حيث يقول رسول اهلل )ص( 
كتاب  الثقلني:  فيكم  ت��ارك  "إن��ي   :
اهلل، و عرتتي أهل بييت، و إنهما لن 
ي��ف��رتق��ا ح��ت��ى ي���ردا ع��ل��ي احل���وض، 
تضلوا...".  لن  بهما  متسكتم  إن  ما 
)م��س��ت��درك ال����وس����ائ����ل/191:7(. ثم 
يف  السقوط  من  تعاىل  ربنا  حيذرنا 
النابعة  اجلاهلية  اخل��الف��ات  درك 
علينا  ان��ع��م  م��ا  بعد  ال��ش��ه��وات،  م��ن 
"َفإِْن  قائل:  من  عز  بالبينات،فقال 
اْلَبييِّنَاُت  َجاَءْتُكُم  َما  َبْعِد  ِمْن  َزَلْلُتْم 
َحِكيٌم".  َعِزيٌز  اهللََّ  َأنَّ  َفاْعَلُموا 
اننا  يعي  وه���ذا   .)209 )البقرة/ 
على  احملافظة  عن  املسؤولون  حنن 
ب��االع��ت��م��اد على ه��دى اهلل  وح��دت��ن��ا 

وبيناته.
اخل��الف  ون��ب��ذ  ف��ال��وح��دة  إذن 
أجله  من  يسعى  س��اٍم  انساني  هدف 
غاية  ال��وق��ت  ذات  يف  وه���و  ال��ب��ش��ر. 
اخلليقة. فاهلل تعاىل مل خيلق البشر 
ل��ي��ع��ذب��ه��م ب���ل ل��رمح��ه��م، وجي��ع��ل 
بعضهم اخوة بعض. ولكنه سبحانه 
مح��ل��ه��م م��س��ؤول��ي��ة حت��ق��ي��ق ه��ذا 
ان  بعد  السامي،  التشريعي  اهل��دف 
من  حتقيقه،  اس��ب��اب  ك��ل  هل��م  هيأ 
اذا  رس��ل، وق���ادة، وكتب، وش��رائ��ع. 
الصراع طبيعة اولية والوحدة غاية 
فاسد  واق���ع  واالخ��ت��الف  تشريعية 

جيب ازالته.
--------------

* أستاذ يف احلوزة العلمية

المجتمع السلمي 
اليوم يخوض 

صراعا دفاعيا عن 
كل قيمه ومبادئه 

وليمكن لهذا 
المجتمع ان يواجه 

تحديات هذا 
الصراع دون نبذ 

الخلفات، وتحقيق 
وحدة ابناءه
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* باسم عبد احلسني
هناك سؤال يطرح نفسه دائاًم يف 
ماهي  الفكرية؛  و  الثقافية  االوساط 
وملاذا  والعلم؟  العقل  بني  العالقة 
تاكيدًا  احلكيم  الذكر  آيات  يف  نجد 
السنة  يف  وكذلك  العقل  دور  عىل 
الرشيفة؟ و أهيام االفضل؛ ان يكون 

االنسان عاقال أم ان يكون عاملًا؟ 
ولالجابة نرضب مثاًل؛ لنفرتض 
العقل بمثابة الوعاء والعلم بمثابة ما 
فيه، فام هي العالقة بني الوعاء  وما 

فيه؟ 
ممتلئ  كــأس  عندنا  كــان  ــاذا  ف
ال  الكأس  أن  بدهييًة  فيعني  باملاء، 

حيمل إال بمقدار حجمه.
الوعاء،  ذلك  هو  ايضًا  والعقل 
والعالقة  فيه،  ما  بمثابة  هو  والعلم 
األم  عالقة  بمنزلة  هــي  بينهام 
وعالقة  بفرعه،  واالصل  بوليدها، 
الوعاء  كان  فكلام  بالساق؛  اجلذر 
للمخزون  استيعابه  كان  كلام  اكرب 
أكرب  االنسان  عقل  كان  وكلام  اكثر، 

كان استيعابه للعلم اكثر.
هناك  ان  نجد  فاننا  ولالسف 
بيوهتم  يف  يقتنون  ممن  الكثريين 
الكتب واملجلدات الكثرية يف خمتلف 
استيعاهبم  قــدرة  أّن  اال  العلوم، 
الكتب  تلك  حتوهيا  التي  لالفكار 
الربط  يستطيعون  ال  فهم  ضعيفة، 
بني  و  الكتب  من  يملكونه  ما  بني 
خمالفني  معلومات،  من  يقدمونه  ما 

الرشيف:  احلديث  مضمون  بذلك 
الف  من  تدريه خري  واحد  »حديث 

حديث ترويه«.
وهناك أيضًا الكثري من الطالب 
علمهم،  زيــادة  يف  إال  يفكرون  ال 
وهناك عدد قليل منهم أويت احلكمة 
فاولئك  عقله،  من  يزيد  أن  ففكر 
االستاذ  فيحدثهم  الصف  يدخلون 
– مثاًل- عن املوت واحلياة، ويرضب 
وحيفظون  فيحفظوهنا  االمثال  هلم 
إعراهبا،  اىل  ينتبهون  و  النصوص 
دون أن يلتفتوا اىل جوهر ما قاله، و 
دون ان يسألوا انفسهم ان املوت هو 
الذي هيددهم يف كل حلظة، وهكذا 
بل  عقوهلم،  زيادة  عىل  يعملون  ال 
حياولون زيادة حمفوظاهتم يف حني اّن 
تذهب  و  ستزول  املحفوظات  هذه 

والعقل هو الذي يبقي و خيلد.
كرب  مهام  العقل  ان  شك  وال 
العلوم  استيعاب  عىل  قادر  غري  فانه 
الكثرية الغزيرة، فعلينا ان نحدد منذ 
اآلن موقفنا إزاء العلم، أ هو موقف 
أم  املعلومات  يف  والزيادة  التكديس 
تلك  وكيفية  نوعية  رفع  موقف  هو 
نزداد  ان  اذن  فعلينا  املعلومات، 
الفائدة  فام  واال  وعقاًل،  وخربًة  فهاًم 
تدبريًا  نزدد  مل  إذا  العلم  زيادة  من 
ـ  به  وعرفانًا  ومعرفة  هلل  تواضعًا  و 
ان تصبح عقولنا  اردنا  فاذا  ـ،  تعاىل 
نختار  ال  ان  فعلينا  علمنا،  من  اكرب 

عىل العقل شيئًا.
والقرآن الكريم نفسه يؤكد عىل 

دور العقل يف الكثري من آياته، فكثريًا 
أويل  »يا  مثل:  تعبريات  فيه  نجد  ما 
»قوم  و  تعقلون«  »أفال  و  االلباب« 
العقل  عىل  تؤكد  فهي  يفقهون«،  ال 
و متنحه الثقل االكرب يف احلياة، وهذا 
يف  االسالمية،  احلضارة  جوهر  هو 
تفتقر  االخرى  احلضارات  ان  حني 
من  التي  الواعية  العقل  قدرة  اىل 
من  املادي  اجلانب  تضبط  ان  شأهنا 

احلضارة.
لقد جاء االنبياء عليهم السالم، 
ال  البرش  عقول  انضاج  و  إلكامل 
تستهدف  فرسالتهم  علمهم،  لزيادة 
رفع املستوى العقيل للناس ومنحهم 
الرشد الفكري، ولكننا نجد لالسف 
حتى  احلالة  هذه  عكس  الشديد 
اّن  حني  يف  االسالمية،  بلداننا  يف 
هناك بلدانا غري اسالمية استطاعت 
الفكري  مستواها  رفع  خالل  من 
والعقيل ان تطور نفسها وان تنافس 
واملثال  تطورها،  املتقدمة يف  البلدان 
الواضح عىل ذلك اليابان، فلقد فتح 
للغرب  بالدهم  ابواب  اليابانيون 
فحافظوا  لعقله،  ال  لعلمه  ولكن 
وتركيبة  تقاليدهم  و  ثقافتهم  عىل 
جمتمعهم وما يزالون حمافظني عليها.

املعجزة  رس  فان  احلقيقة  ويف 
يف  يشء  كل  قبل  يكمن  اليابانية 
الوقت  نفس  يف  بعقوهلم  احتفاظهم 
علوم  من  فيه  استفادوا  ــذي  ال

اآلخرين.
و إزاء ذلك نجد بلداننا لالسف 

الغرب  منافسة  عن  عاجزة  الشديد 
من  هائلة  ثــروة  متتلك  اهنا  رغم 
بناء  بواسطتها  تستطيع  البرتول 
املجالت  ذكرت  كام  حضارة  اعظم 
االجنبية عام 1973 عندما ارتفعت 
هذه  أبــدت  إذ  النفط،  أســعــار 
من  خماوفها  واملجالت  الصحف 
عىل  والعرب  املسلمون  يسيطر  ان 
استمرت  ما  اذا  االوربية  االسواق 

تلك احلالة.
ــار  ــع ـــف فــــان اس ـــالس ول
لرتتفع  هبطت  ما  رسعان  البرتول 
الينا  يصدرها  التي  السلع  اسعار 
مّرات  اربع  بمقدار  املستعمرون 
املنتجة  البلدان  ميزانيات  اّن  حتى 

للنفط اخذت تعان من العجز!
والسبب يف كل ذلك يعود اىل ان 
بلداننا متتلك العلم و متتلك اخلرباء 
فامواهلا  العقل،  متتلك  ال  ولكنها 
هتدى اىل امريكا وثرواهتا متتص من 
قبل البلدان الغربية بثمن بخس، يف 
والبضائع  السلع  تستورد  اهنا  حني 
من الغرب بأثامن باهظة، والعجيب 
اعتمد  قد  والبضائع  السلع  هذه  اّن 
الغرب يف انتاجها عىل تلك الثروات 

التي هنبها من البلدان االسالمية.
ثرواتنا،  استحوذوا عىل  وهكذا 
وجعلوا اموالنا يف بنوكهم يترصفون 
االزمات  وافتعلوا  شاؤوا  كيف  هبا 
بنيتنا  عــىل  وقــضــوا  املنطقة،  يف 
االقتصادية وسلبوا منا كل مقومات 

التطور.

العقل ثم العلم



ثقافة رسالية

* عبد القادر الفضل
"احلرية"  كلمة  أن  فيه  شك  ال  مما 
ال��س��ي��اس��ي واإلج���ت���م���اع���ي،  ال��ف��ك��ر  يف 
هل���ا إس��ت��خ��دام��ات م���ت���ع���ددة. ف��ه��ي قد 
أو  إجتماعيًا  أو  أخالقيًا  ت��ص��وراً  متثل 
اآلخر  بالبعض  بعضها،  يربط  سياسيًا 
اإلجتماعية  واألوض�����اع  وب��ال��ظ��روف 
حياتنا  أن  والواقع  الفرد.  حيياها  اليت 
من  ي��س��وده��ا  وم���ا  ال��ي��وم��ي��ة  العملية 
تفرتض  إمنا  وإهلية،  وضعية  قوانني 
كون اإلنسان حراً يف أفعاله، شريطة 
عنها  ينجم  عما  م��س��ؤواًل  ي��ك��ون  أن 
مرتبطة  املسؤولية  إذن؛  نتائج،  من 

باحلرية وجوداً وعدمًا.)1(

اجلرب يف التاريخ اإلسالمي
ت��ؤك��د ال��ش��واه��د ال��ت��ارخي��ي��ة 
من  انطلقت  اجل��ر،  فكرة  أن  على 
بدايات تاريخ اإلسالم. وكان وراء 
ذلك، دوافع سياسية من السلطات 
مشبوه  ثقايف  تبادل  وعملية  الغامشة، 
جرى بني املستسلمني من األحبار والرهبان 

وبني املسلمني، وإليك بعض الشواهد:
1. ن��ق��ل ال��ق��اض��ي ع��ب��د اجل��ب��ار ع��ن أب��ي 
االع��ت��زال":  "فضل  كتاب  يف  اجلبائي  علي 
"ث��م ح��دث رأي اجمل��رة مثل ه��ذا القول من 
من  وح��دث  األم��ر.  على  استوىل  ملا  معاوية، 
بي أمية وملوكهم وظهر يف أهل الشام ثم 

بقي يف العامة وعظمت الفتنة فيه".)2(
2. ق��ال اب��ن امل��رت��ض��ى: " ث��م ح��دث رأي 
اجمل����رة م��ن م��ع��اوي��ة وم��ل��وك ب��ي م���روان 

فعظمت الفتنة فيه". )3(
التارخيية نعرف أن  من هذه النصوص 
وحتى  معاوية،  من  ب��دءاً  األم��وي��ني،  احلكام 
آخ��ر ح��اك��م هل��م، ك��ان��وا ي��روج��ون لفكرة 
اجلر، ويهددون من يقول باالختيار بالقمع 
والتنكيل، والغاية من إشاعة هذه الفكرة، هو 
خلق املررات للسياسات الفاسدة والظاملة، و 
والشهوات  امللّذات  يف  إنغماسهم  على  التسرت 
من  وغرها  املسلمني،  بأموال  واستئثارهم 

التجاوزات واالحنرافات اليت ال عّد هلا.
   روي عن أمر املؤمنني عليه السالم أنه 
يا  ق��ال:  الشام  عن  انصرافه  بعد  رج��اًل  س��أل 
أمر املؤمنني أخرنا عن خروجنا عن الشام؟ 
يا  نعم  املؤمنني:  أم��ر  فقال  وق��در؟  أبقضاء 
شيخ.. ما علومت تّلة، وال هبطتم بطن واٍد، إال 
بقضاء وقدر، فقال الرجل: عند اهلل احتسب 

عنائي واهلل ما أرى لي من األجر شيئًا..!
   فقال علي عليه السالم: بلى لقد عظم 
ذاهبون،  وأنتم  مسركم  يف  األجر  لكم  اهلل 
وعلى منصرفكم وأنتم منقلبون، ومل تكونوا 

يف حاالتكم مكرهني وال إليه مضطرين.
ن��ك��ون  ال����رج����ل: وك���ي���ف ال  ف���ق���ال     
وعنهما  ساقنا،  والقدر  والقضاء  مضطرين 

كان مسرنا؟!
    فقال أمر املؤمنني عليه السالم: لعلك 
كان  ول��و  حتمًا،  وق���دراً  الزم���ًا  ق��ض��اًء  أردت 
الوعد  وسقط  والعقاب،  الثواب  لبطل  ذلك 
والوعيد، واألمر من اهلل والنهي، وما كانت 
مل��ذن��ب، وال حم��م��دة حملسن،  اهلل  م��ن  ت��أت��ي 
من  اإلحسان  بثواب  أوىل  احملسن  كان  وال 
من  الذنب  بعقوبة  اوىل  املذنب  وال  امل��ذن��ب، 
األوث���ان،  عبدة  أخ���وان  مقالة  تلك  احمل��س��ن، 
الرمحن، وشهداء  الشيطان وخصماء  وجنود 
هم  والطغيان،  العمى  وأهل  والبهتان،  الزور 
ق��دري��ة ه��ذه االم���ة وجم��وس��ه��ا، إن اهلل أمر 
ختبراً وكلف يسراً ومل يعص مغلوبًا ومل 
يطع مكرهًا ومل يرسل الرسل هزاًل ومل ينزل 
القرآن عبثًا ومل خيلق السموات واألرض وما 
ظن  "ذلك  تعاىل:  قوله  وتلى  باطاًل..  بينهما 
ال��ذي��ن ك��ف��روا ف��وي��ل ل��ل��ذي��ن ك��ف��روا من 
النار". كما تال قوله تعاىل: "وقضى ربك اال 

تعبدوا اال اياه". )6(
ال��دي��ي  امل��رج��ع  مس��اح��ة  يستخلص     
كتابه  يف  امل���درس���ي،  ت��ق��ي  حم��م��د  ال��س��ي��د 
"العرفان االسالمي"، مالحظتني هامتني من 
أوالهما:  السالم،  عليه  املؤمنني  أمر  حديث 
يف  مثارة  كانت  والقدر  القضاء  مسالة  أن 
عليه  املؤمنني  أم��ر  ان  حيث  األم��ة  أوس��اط 
يشر  وكأنه  فيها،  احلديث  فصل  السالم 
األمة  يف  موجودة  كانت  معينة  طائفة  إىل 

جذور ومآالت فكرة الجبر.. الدوافع النفسية واألبعاد السياسية

من مفارقات "الغزالي" 
الذي تربى وترعرع في 

كنف الوزير "نظام الملك"، 
ينصح العلماء بالنصائح 

الساذجة ويوجه العامة بأنه 
ل يحق للمسلم أن يلتفت 
إلى الدنيا، ول يليق به أن 

يعيش في أيامها. بل لبد 
له أن يعتزلها كليًا
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عبدة  أخوان  ومّساهم  بشدة،  اإلمام  هامجها 
الرمحن  وخصماء  الشيطان  وجنود  االوثان، 

و....اىل آخر احلديث. 
وامل��الح��ظ��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ن ف��ك��رة اجل��ر، 
اجلر  فكرة  "ان  مساحته:  عنها  يقول  ال��يت 
الثقايف  االجت��اه  جململ  الظاهرة  السمة  هي 
اختارها  ولذلك  االسالمي،  للدين  املناهض 
املسلمني  لتعريف  السالم  عليه  علي  اإلم��ام 
خب��ط��ورة ه��ذا االجت���اه، وق��د سبق احلديث 
من  األم��وي��ة  والسلطات  معاوية،  تبي  ع��ن 
القول  أن  ري��ب  وال  ب��اجل��ر،  للقائلني  بعده 
باجلر كان ضمن القول مبجموعة أخرى 

من األفكار الفلسفية، ولكن إمنا ُخصت 
املنطق  ألن��ه��ا  غ���ره���ا،  دون  ب��ال��ذك��ر 
اإلهلية،  البصائر  عن  لإبتعاد  النفسي 
والتحلل  الفلسفية،  باألفكار  واالعتقاد 
اإلس��الم  يفرضها  ال��يت  امل��س��ؤول��ي��ة  م��ن 

على اإلنسان.
   لذلك جتد أن موقع هؤالء غالبًا عند 
واملرتفني.  والسالطني  اهل��وى  أصحاب 
وإذا عرفنا أن املسؤوليات السياسية هي 
ال���يت يفرضها  امل��س��ؤول��ي��ات  أع��ظ��م  م��ن 
األمة،  إستقامة  على  للمحافظة  الدين 
وحرية اإلنسان وإستقالله، نستطيع أن 
نعرف ببساطة السبب الذي دفع احلكام 
اجلائرين إىل تبي أفكار اجلر وتشجيع 
األمة  على  اليت تشوش  الغريبة  األفكار 
هيمنتهم  وت��ك��رس  السياسية،  رؤيتها 

على الناس.)7(
أمر  حديث  يف  التدبر  خ��الل  وم��ن 
املؤمنني الذي استخلصه مساحة املرجع 
املدرسي. يتضح لنا جبالء احلبل السري 
ال����ذي ي��رب��ط ب���ني األف���ك���ار امل��ن��ح��رف��ة 
اجلائرين،  والسالطني  اهلوى  بأصحاب 
على  ال��ش��رع��ي��ة  إض���ف���اء  يف  ودوره������م 

تضليل  وكذلك  السالطني،  وه��وى  الظلم 
ال��ن��اس وت��س��وي��ق   األف��ك��ار امل��ن��ح��رف��ة ال��يت 
مثال  األم���وي  واحل���زب  لسلطانهم،  تكرس 
صارخًا  جاهليًا  حتديًا  جاء  فقد  لذلك،  جلي 
احلركة  مواجهة  يف  اإلسالمية  القيم  ضد 
عليهم  البيت  أه��ل  يقودها  ال��يت  الرسالية 
وسنة  ال���ق���رآن  ب��ه��دى  متمسكني  ال���س���الم، 

الرسول االكرم صلى اهلل عليه وآله. 

موقف االشاعرة من أفعال العباد
    أص��ب��ح امل���وق���ف األش���ع���ري، امل��ذه��ب 
العباسي،  املتوكل  عهد  يف  للدولة  الرمسي 
ول���ق���د ك����ان إن��ت��ش��ار ه����ذا امل���ذه���ب ال���ذي 

هلدى  موافقًا  النصوص  على  الناس  جيمد 
السلطات. وجاء هذا التبي بعد االستغناء عن 
السلطات  إستطاعت  اليت  اإلعتزال،  مدرسة 
ذات  السياسية  احل��رك��ات  خطر  م��ق��اوم��ة 
الفلسفة الثورية، من خالل قوة اجلدل لدى 
هذه املدرسة. فقد ظهرت احلاجة املاسة إىل 
مذهب يفلسف القمع واإلرهاب ويقتل كل 

معارضة يف املهد.)8(
   يف كتابه )اإلبانة عن أصول الديانة( 
يصور لنا "األشعري" قدرة اهلل حبيث تنتهي 
إىل جر العباد على األشياء.. فيقول: "ونقول: 
أن ك��الم اهلل غ��ر خم��ل��وق، وأن��ه مل خيلق 

شيء إال وقد قال له كن فيكون"، مستفيداً 
إذا  قولنا  لشيء  "إمن��ا  ال��ك��رمي��ة:  اآلي��ة  م��ن 

أردناه أن نقول له كن فيكون" )9(
وإن��ه ال يكون يف االرض ش��يء من خر 
أن  يستطيع  أحد  وال  اهلل.  شاء  ما  إال  شر  أو 
عن  يستغي  وال  يفعله،  أن  قبل  شيئًا  يفعل 
اهلل وال يقدر على اخلروج على علم اهلل عز 
وجل، وأنه ال خالق إال اهلل وأن أعمال العباد 
"خلقكم  تعاىل:  ق��ال  كما  مقدرة  خملوقة 
أن  يقدرون  ال  العباد  وأن   )10( تعلمون".  وما 
يقدر  اهلل  وأن  خُيلقون..  وهم  شيئًا  خيلقوا 
أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا 
كافرين،  يكونوا  أن  أراد  ولكنه  مؤمنني..! 

كما علم، وخذهلم وطبع على قلوبهم، وأن 
اخلر والشر بقضاء اهلل..! )11(

ابو حامد الغزايل.. فكره وأثره..
ُل���ق���ب أب����و ح���ام���د ال���غ���زال���ي ب���� "ح��ج��ة 
اإلس����الم"، وه��و لقب مل حي��ظ ب��ه غ��ره يف 
عّده   ال��دي��ن"،  علوم  "إح��ي��اء  وكتابه  زم��ان��ه، 
القرآن  بعد  الثاني  الكتاب  مبنزلة  البعض 
الشروح  الكريم! كما يظهر ذلك يف كثرة 
والطبعات املختلفة والعديدة، بل والرتمجات 
مثرة  الغزالي  ك��ان  ال��ل��غ��ات)12(.  أكثر  اىل 
"نظام  الوزير  أسسها  اليت  النظامية  املدارس 
درس  فقد  السلجوقي،  العهد  يف  امللك" 
يف  درس  ث��م  ط���وس"،  "نظامية  يف  أواًل 
املتوسطة،  املرحلة  "نظامية جرجان" يف 
كما درس يف "نظامية نيسابور"، حتت 
العاّلمة إمام احلرمني، اإلمام أبي املعال 
الغزالي  ع��ود  إس��ت��وى  ول��ق��د  اجل��وي��ي. 
للعلوم  أستاذاً  األكادميي ونضج فصار 
الغراء)13(.  اإلسالمية يف نظامية بغداد 
أص��ب��ح ال��غ��زال��ي واح����داً م��ن أمل���ع جن��وم 
اجملتمع العلمي والسياسي يف بغداد، وما 
لوال  املرموقة،  املكانة  يتبوأ  أن  له  كان 
"نظام  ال��وزي��ر  خاصة  بالسلطة  صلته 
عليه  وخلع  الغزالي،  اختار  فقد  امللك"، 
الرتب واملناصب. فعينه مستشاراً علميًا، 
ال���ذي ك��ان  ث��م عينه وزي����راً إلع��الم��ه 
مواجهة  يف  األش��ع��ري��ة  اخل��ط��ة  يتبنى 
والباطنية  جانب،  من  املعتزلة  ت��ي��ارات 

من جانب آخر. 
امل��ل��ك"  "ن���ظ���ام  ال���وزي���ر  وج���د  إذن؛ 
ضالته يف "الغزالي"، فقد كانت الدولة 
السلجوقية حماصرة بالتيارات الثورية، 
و تبحث عن غطاء ثقايف حيميها ويرر 
هلا سيطرتها وهيمنتها، فالتقط الغزالي 
منها،  بأحسن  السلطة  حتية  ورد  االش���ارة، 
ترعرع يف كنفها، فخّط  اليت  السلطة  تلك 
هلا "إحياء علوم الدين"، اليت أحيت )جرية( 
السلطات  ومّلكت  ه��ذا،  يومنا  إىل  األشاعرة 
اجلماهر  به  جتابه  فكريًا  سالحًا  اجلائرة 

الناقمة وتقمعها بها.
وإس��ت��ط��اع ال��غ��زال��ي م��ن خ���الل ف��ك��ره، 
السلطة  خ��ط��اب  أص��ب��ح  خ��ط��اب��ًا،  يصنع  أن 
العامة  ب��إم��ت��ي��از م��ن ج��ه��ة، وص���ار خ��ط��اب 
من  وذلك  أخ��رى،  جهة  من  كذلك  بإمتياز 
األشعري  الشق  إن  امل��زدوج��ة،  بنيته  خ��الل 
املتكّلم والفقيه، هو الشق  الغزالي  يف خطاب 
الذي يلي السلطة السياسية ويرر سيطرتها 

49

يقدم "الغزالي"، نصائح ساذجة، 
فيما يتعلق بطبيعة السلطة 

السياسية وطريقة التعامل معها، 
فقد أوصى مثًل في كتاب "األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر"، 
العلماء والمفكرين أن ل يروا 
الحاكم بتاتًا..! وأن يجتهدوا 
قدر طاقتهم أن ل يراهم 

هو. والعجيب أن تصدر هذه 
النصيحة من الغزالي الذي ما 

كان بإستطاعته أن يتبوأ المكانة 
المرموقة لول صلته بحاكم قوي 

الوزير )نظام الملك(
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ويقدم  أيدولوجيًا.  الدكتاتورية  وهيمنتها 
والغنوصي  ال��ُس��ّي  ببعديه  ال��ص��ويف  ال��ش��ق 

املتالزمني للعامة واخلاصة على السواء. 
أما الناس فقد إفتتنوا أميا إفتتان بكتابه 
"اإلحياء". و وجد منهم من كان يقسمه إىل 
السنة.  منها على مدار  360 جزءًا، يقرأ جزءاً 
كما وجد منهم من يتوفر على قراءته طيلة 
إثي  إىل  الكتاب  يقسم  حيث  رمضان،  شهر 
عشر جزءًا، يقرأ واحداً منه يف كل يوم.  وقد 
نوه الغزالي نفسه بتفرد "اإلحياء"، مما يعي 
وخالصة  العلمي  جهده  عصارة  الكتاب  أن 
إغفال  املالحظ  وم��ن  الفلسفية.  إجتاهاته 
اإلسالمية،  العلوم  من  هامة  ألقسام  الكتاب 
ف��ه��و مل حي��ت��ِو ع��ل��ى أي دراس�����ة ل��ألوض��اع 
السياسية والدستورية واإلجتماعية، وكان 
بذلك ناقصًا وغر مشتمل على قسم أصيل 
من أقسام العلوم اليت تتعلق باحلياة العامة 

يف اجملتمع اإلسالمي.
اإلسالم"،  "حجة  كان  هل  هنا،  نتساءل 
الذي قال فيه "النووي": اإلحياء كاد أن يكون 
والواقع،  الفكر  بني  العالقة  جيهل  ق��رآن��ًا..! 
أتون  يف  املتصارعة  العناصر  ديناميكية  وال 
اجملتمع؟ أم مل يكن يدرك أهمية السلطة يف 

التحكم يف ميادين التغير اإلجتماعي؟
باملقابل يقدم "الغزالي"، نصائح ساذجة، 
السياسية  السلطة  بطبيعة  يتعلق  فيما 
التعامل معها، فقد أوصى مثاًل يف  وطريقة 
املنكر"،  عن  والنهي  باملعروف  "األم��ر  كتاب 
العلماء واملفكرين أن ال يروا احلاكم بتاتًا..! 
هو.  يراهم  ال  أن  طاقتهم  قدر  جيتهدوا  وأن 
من  النصيحة  ه���ذه  ت��ص��در  أن  وال��ع��ج��ي��ب 
يتبوأ  أن  بإستطاعته  كان  ما  الذي  الغزالي 
قوي  حباكم  صلته  ل��وال  امل��رم��وق��ة  املكانة 

الوزير )نظام امللك(.
ال نستطيع أن نصف الغزالي بالسذاجة 
والدقة  العلمية  اليقظة  إىل  اإلفتقار  وال 
العلمية  ال���روح  صاحب  وه��و  األك��ادمي��ي��ة، 
كتبه  يف  عليها  درج  اليت  النقدية  والنزعة 
و"معيار  الفالسفة"  "تهافت  مثل  املتقدمة 
يف  "املتصفي  و  الفلسفة"  "مقاصد  و  العلم" 
علوم الدين"  فماذا حدث إذًا؟ انه ليس سوى 
الترير هليمنة وسيطرة السلطة السياسية، 
السياسية  للسلطة  ف��ك��ري  س��الح  وتقديم 
ضد مناوئيها. وال عجب.. فاملوقف األشعري 
وجريته هو املولود الطبيعي لزواج املصلحة 
ب���ني ف��ق��ه��اء اجل����ر وال��س��ل��ط��ات ال��غ��امش��ة 

املستبدة.
وم��ن م��ف��ارق��ات "ال��غ��زال��ي" ال���ذي تربى 

وترعرع يف كنف الوزير "نظام امللك"، ينصح 
العامة  ويوجه  الساذجة  بالنصائح  العلماء 
الدنيا،  إىل  يلتفت  أن  للمسلم  حيق  ال  بأنه 
له  أيامها. بل البد  أن يعيش يف  به  وال يليق 
أن يعتزهلا كليًا.  وهذا ما دفع بعض العلماء 
امل��غ��ارب��ة ل��ل��ق��ول ب���أن "اإلح���ي���اء"، ق��د أح��دث 
والناصعة  األصلية  باملفاهيم  خطراً  خلاًل 
القيم  م��ن  ك��ث��راً  وأن  اإلس����الم.  لتعاليم 
األخالق  من  وكثراً  الكتاب،  بها  بشر  اليت 
أن  حسبانها  يف  تضع  وال  للحياة،  تصلح  ال 
وقانون  حقيقي  ص��راع  البقاء  على  الصراع 
أصيل من قوانني الطبيعة واجملتمع، وهكذا 
"اإلح��ي��اء" ال متّكن من  قيم  من  ف��إن كثراً 
أن  وال  ال��ص��راع،  ه��ذا  خ��وض  م��ن  يأخذونها 
خيرج منه منتصراً إن هو قد خاضه بالفعل. 
فيما أكد القرآن الكريم مراراً وتكراراً على 
واملنعة  القوة  بأسباب  واألخ��ذ  املدافعة  قيم 
بينما  الباطل،  مع  الصراع  الحتدام  حتسبًا 
ختلوا  ال��ذي��ن  حب��م��د  يسبح  ال��غ��زال��ي  جن��د 
الدين،  حياض  ع��ن  ال��دف��اع  يف  واجبهم  ع��ن 
عن  والدفاع  املستضعفني،  أجل  من  والقتال 

الصاحلني.
باب  ليس فقط من  "اإلحياء" خلواً   جاء 
اجلهاد، بل أسقط ما ميكن أن نسميه، "الفقه 
اإلج��ت��م��اع��ي" و اإلق��ت��ص��ادي وال��دس��ت��وري 

لإسالم.
الغفلة،  ب��اب  م��ن  تكن  مل  بالتأكيد      
نفسه  اإلس���الم"  "حجة  صنع  م��اذا  فللنظر 
اإلسالم  للدفاع عن  داعي اجلهاد  دعا  حينما 
العامل  على  أف��ك��اره  نتائج  وم��ا  واملسلمني، 

اإلسالمي؟.
العباسي  والسلطان  امللك  ركن  تزعزع 
خالل  واخلاصة،  العامة  احلياة  وإضطربت 
االس��الم��ي��ة،  ال��ب��الد  على  الصلييب  ال��زح��ف 
ليله  يقضي  "بطرس"  الناسك  كان  فبينما 
الرسائل  وحتبر  اخلطب  إع��داد  يف  ون��ه��اره 
دي��ار  على  السيطرة  على  اورب���ا  أه��ل  حل��ّث 
اإلس���الم"  "ح��ج��ة  ال��غ��زال��ي  ك��ان  املسلمني، 
غارقًا يف خلوته، منكبًا على أوراده، ال يعرف 

ما جيب عليه من الدعوة للجهاد. 
ولنكمل الصورة، ولنَر حال ومآل اجملتمع 
ظ��روف  كانت  فقد  اإلس��الم��ي..  ال��ع��امل  يف 
العصر قاسية على املسلم، تعرض فيه العامل 
جحافل  م��ن  م��دم��ر  إجتياح  إىل  اإلس��الم��ي 
الصليبيني اليت غزت البالد وإستباحت الديار 
وأهلكت احلرث والنسل وإستباحت احلرمات 
واألعراض ودمرت املدن والبالد حتى إحتلت 
 ،* "ال��ق��دس"  ال��س��الم  مدينة  حزين  ي��وم  يف 

ألف   )70( فقتلت يف يوم وليلة ما يربو على 
أخيار، حتى  نبالء وعلماء  قادة  مسلم، فيهم 
سالت الشوارع دماًء محراء وإمتزجت الدماء 
بدماء  مح��راء  فصارت  لونها  فتغر  باألنهار 
البالد  تعرضت  بقليل  ذلك  وبعد  املسلمني. 
االسالمية الجتياح ثاٍن أبشع وأعنف تدمراً 
من اإلجتياح الصلييب. ذلك عندما إجتاحت 
يف  اخلالفة  حاضرة  والترت  املغول  جحافل 
احل��ض��ارة  ودم����رت  ون��ك��ل��ت  فقتلت  ب��غ��داد، 
بغداد  يف  يبق  ومل  شاماًل  تدمراً  اإلسالمية 
وال  بدمائه  مضّرجًا  قتياًل  وأصبح  إال  رجل 
الصبيان  وإختبأ  شرفها،  وفقدت  إال  ع��ذراء 
والشيوخ يف املقابر. ولكن اجلحافل املتوحشة 
املتعطشة للدماء حلقت بهم ونكلت بهم أميا 
تنكيل، يف مثل هذه الظروف احلالكة أصبح 

املسلم هماًل متاعًا ال يساوي شيئًا.
 لنَر.. ما الذي أعده الغزالي ليوم كريهة 
وسداد ثغر، ملثل هذه الظروف.. فكان الناس 
األمن  فيه  فيجدون  "اإلح��ي��اء"  إىل  يلجأون 
لعواطفهم  إف��راغ��ًا  فيه  وجي��دون  والسلوى، 
احملبطة فيبكون ويزيدهم سوء احلال حزنًا 
العواطف  وإف���راغ  البكاء  ه��ل  ولكن  وب��ك��اًء.. 
ال��ظ��روف..  ه��ذه  ملثل  امُلثلى  اإلستجابة  هي 
ومل تكن هذه هي اإلستجابة املثلى ملثل هذه 
الظروف، وكان الناس يف حاجة إىل كتاب 
واجلهاد  والنضال  التحدي  مشاعر  فيه  يثر 

والتصدي لكوارث األيام.
ومن أين ل� )حجة اإلسالم( ذلك...؟!
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* رياض عبد املجيد
التجزئة  مشكلة  اليوم  العامل  بها  ابتلي  ال��يت  املشاكل  من 
التكاملّية  الرؤية  العامل  العلم، بشكل مبالغ فيه، حبيث نسي  يف 
واملعلومات  االف��ك��ار  جيمع  ال���ذي  امل��ش��رتك  واالط����ار  ال���واح���دة، 
نقطة  اىل  انتبهوا  احلكماء  بعض  اّن  من  الرغم  على  املختلفة، 
"الكسيس  امل��ع��روف  ال��ع��امل  مثل  منها  وح����ّذروا  ه���ذه،  الضعف 
"االنسان  الشهر  كتابه  عن  نوبل  جائزة  على  احلائز  كاريل" 
ذلك اجملهول"، فهو حيّدثنا باسهاب عن مشكلة التجزئة يف العلم 
احلديث، وكيف اّن هذه االزمة جعلتنا ال نعرف ذواتنا اليت هي 

أقرب االشياء الينا.
و يضرب هذا املفّكر لذلك مثاًل عن االنسان، وكيف اّنه 

النفس االجتماعي عن  جّزأ روحه عن جسمه، وفصل علم 
علم النفس الفردّي.. وهكذا احلال بالنسبة اىل بقية فروع 

علم النفس اليت فصلها هي االخرى عن علم الرتبية 
واالخالق، والعلوم الفلسفّية املرتبطة هي ايضًا 

اىل  عمد  اّن��ه  ب��ل  بذلك  يكتف  ومل  ب��االن��س��ان، 
جتزئة علم االقتصاد عن علم السياسة، وعلم 

السياسة عن علم االجتماع، واالخر عن 
علم النفس. 

وعلى سبيل املثال 
جن���د ال���دراس���ة يف 

كلّية ما تؤدي 
اىل البحث بعد 

ف���رتة ق��ص��رة عن 
ج��داً  ج��زئ��ّي��ة  حت���ول قضّية 

دون فهم القضايا االخرى، ولذلك فاّن 
ُبعد واح��د يف  ال��ي��وم، ينظر اىل  االن��س��ان 

النفس "هربت  أموره، وقد كتب عامل  كاّفة 
بعنوان  املشكلة  هذه  حول  كتابًا  ماركوس" 

الكتاب  ال��واح��د"، وك��ان ه��ذا  البعد  "االن��س��ان ذو 
وراء ثورة الشباب يف فرنسا عام 1968.

الفالسفة واحل��ك��م��اء يف  ال��رغ��م م��ن حت��ذي��ر  وع��ل��ى 
ااّل  التجزيّئية  يف  واملبالغة  التوجه  هذا  من  احلديث  العصر 

التحليل  حنو  بسرعة  و  تنطلق  احلديث  العلم  وجهة  ان 
الواحدة،  احلياة  بني  الفاصلة  احل��دود  ووضع  والتجزئة، 

وبني اجملتمع الواحد والنفس الواحدة. مثل هذه التجزئة تشكّل 
مل  تعاىل،  اهلل  اّن  يف  تكمن  ه��ذه  وخطورتها  للبشرّية،  خطورة 
خيلق جمتمعًا من دون فرد، وال فرداً من غر جمتمع، وال نفسًا 
عامل  يف  او  االقتصاد  عامل  يف  واخ��رى  االجتماع،  عامل  يف  تعيش 
مرتابطة  واح��دة  وح��دة  الكون  خلق  سبحانه،  فاهلل  السياسة… 

االجزاء، وال ميكن فهم هذا الكون من دون الرؤية التكاملية. 
 وهذه اخلطورة تتضاعف عندما تدخل هذا الروح التجزيئية 
البعيدة عن الرؤية التكاملّية اىل بالدنا، ذلك أّن االنسان يف العامل 
الغربّي، ان كان له اختصاص يف فرع معنّي، فاّن هناك اشخاصًا 

جهودهم  ف���ان  ب��ال��ت��ال��ي  و  اخ����رى،  ف���روع  يف  خمتصني  آخ��ري��ن 
الغرب  تقليد  اردنا  أّما حنن فقد  اطار واحد.  املختلفة تنصب يف 
ولكنّنا نسينا يف غمرة هذا التقليد قيمنا، فعندما نفذت فينا تلك 
الروح سّببت لنا املأساة، مثال ذلك، الطب ، فهو متخّلف، و خراتنا 
معّطلة، فرتى محلة الشهادات يقدمون من اوروبا وهم مزّودون 
باعلى اخلرات والتجارب، ولكنهم لالسف الشديد ال يوّظفون يف 
اختصاصاتهم. وهكذا فاّن مشكلتنا تتمّثل يف اّن الواحد منّا يعمل 
على االختصاص يف علم ما ولكّنه يواجه بعدم وجود علوم اخرى 

تكمل اختصاصه. 
باألساس  تعيش  ب��الدن��ا  أن  اخل��ط��ورة،  ه��ذه  جتليات  وم��ن 
اّن االسالم  التقّدم احلضارّي يف حني  مرحلة متأخّرة من 
يأمرنا بأن نكون تكاملّيني يف تفكرنا، و يطلب مّنا ان نكون 
قادرين على ان نعرف كّل شيء حبيث تعطينا هذه املعرفة 
بصرة يف تعاملنا مع مفردات احلياة، فان مل يكن االنسان 
ان يكون خبراً يف علم  بامكانه  املؤمن عاملًا اكادمييًا، 
الطّب  يف  وخ��ب��راً  االج��ت��م��اع،  علم  ويف  النفس، 
بقدر حاجته ايضًا، ذلك حتى حيقق التكاملية، 
و االسالم كّله يتكامل يف ذاته، حبيث يتحّول 

اىل مشروع حضارّي متكامل. 
ويف نفس الوقت فاّن االسالم يأمر 
امل��ؤم��ن��ني مج��ي��ع��ًا ب��أن 
االرض،  يف  يسروا 
ف�����ي�����ن�����ظ�����روا، 
وي�����ت�����ف�����ك�����ّروا 
ويبصروا،  ليعقلوا 
وع�����ن�����دم�����ا ي����وّج����ه 
اجملتمع  ق��ّم��ة  اىل  ك��الم��ه  االس����الم 
امليزة  ه��ذه  ع��ن  حيّدثنا  فا ّنه  االمي��ان��ي 
العامل  هو  من  لنا  حي��ّدد  حينما  أدّق،  بصورة 
الذي ينبغي ان تعطى له مهّمة قيادة اجملتمع 
االمياني اخلالص، فرتى االسالم يأمره ان يكون 

مشولي النظرة والبصرة والعمل.
ينبغي  العلمّية  احل��وزات  ان  يّدعون  الذين  اولئك  اّن 
اّما  متأّثرون  احلقيقة  يف  هم  امنا  بالسياسة،  تشتغل  ال  ان 
��ة  االوروب��يّ بالفلسفة  او  القدمية،  اليونانّية  بالفلسفة 
احلديثة اليت تذهب اىل جتزئة العلم، يف حني اّن االسالم 
السياسة  بني  ح��دود  هناك  فليست  التجزئة،  بهذه  يعرتف  ال 

واالقتصاد، والسياسة والفقه يف االسالم. 
انها تدخل ساحة العمل  فمن خ������صائص احلوزات العلمية، 
بصورة مباش����������رة، فكّل ف���������������رد منها ال يرى نفسه بعيداً عن 
ان  ذلك  بعد  املؤسف  فمن  دراسته،  م����������رحلة  يف  حّتى  الساحة 
نرى يف اجلامعات احل����������ديثة اليت تنطلق م�����ن مبدأ التجزئة، 
و ختضع لقوانني الفصل بني العلوم املختلفة، فعاليات سياسّية، 
وتظاهرات واضرابات و حتّديات، ثم ال جند مثل ذلك يف حوزاتنا 

العلمّية.

51



ثقافة رسالية

*الشيخ معتصم سيد أمحد
ال���واق���ع  وج������ود ط����وائ����ف وم����ذاه����ب يف 
مسلمات  من  يكون  أن  يكاد  أم��رٌ  اإلسالمي، 
املسلمني  واق��ع  بأن  واالّدع���اء  الديي،  الوعي 
أبسط  تتجاوز  جمازفة  فيه  إّدع���اء  موحد، 
العقلية  الضرورة  فإن  هنا  ومن  البديهيات، 
لفتح  مبسمياتها،  األم���ور  تسمية  تقتضي 
بناء  أج��ل  أم��ام مم��ارس��ة نقدية؛ م��ن  ال��ب��اب 

الوعي الديي على أسس عقالنية.
وحنن هنا ال نقول بأن اإلسالم ليس دينًا 
به ليس واحداً؛ ألن هناك  واحداً، إمنا وعُينا 
واقع  يف  املوحد  اإلسالم  بني  فاصلة  مساحة 
فهمه،  واق��ع  يف  املتباين  اإلس��الم  وبني  ه،  نصِّ

اليت  العقالنية،  هي  التباين  هلذا  والضابط 
الطبيعية،  مساراته  يف  التباين  ه��ذا  جتعل 
امل��س��ارات هي تبني ما جي��وز فيه  وأه��م ه��ذه 
آخ���ر، هل  االخ��ت��الف وم��ا ال جي���وز، مبعنًى 
واح��دة، واجتاه  واحد، ذو مسة  دين  اإلسالم 
واحد، وذلك بوصفه دينًا من إله واحد، على 
اإلس��الم  أن  أم  واح���د؟  بكتاب  واح���د،  رس��ول 
املتباين،  لإنسان  خماطب  هو  آخ��ر،  بلحاظ 
وبالتالي  نظره،  وجهات  يف  املختلف  بطبعه 
ال بد أن يتسع اإلسالم باّتساع أفق اإلنسان؟. 
إن الذي يؤمن بضرورة التباين ال يتجاوز 
"ثبات  لقاعدة:  وفقًا  املوحد،  النص  حقيقة 
اإلطار وحركة احملتوى"، فأما ثبات اإلطار، 
فِلما ميثله النص من امتداد للخطاب اإلهلي. 
وأم���ا ح��رك��ة احمل��ت��وى ف��ل��ض��رورة انسجام 
اإلن��س��ان��ي��ة؛  الطبيعة  م��ع  امل��ع��ريف  احمل��ت��وى 
يتحرك  تارخييًا،  موجوداً  بوصفه  فاإلنسان 
ال��ذي يعيشه؛  ال��زم��ي  ال��ظ��رف  ضمن إط��ار 
للتغر  ع��رض��ة  دوم����ًا  جيعله  ال���ذي  األم���ر 
ومقتضيات  ال��ظ��روف  تبدل  بسبب  ال��دائ��م، 
الواقع، ومبا أن املعرفة هي جزء من مكتسبات 

اإلنسان، فهي بالتالي قابلة للتغر أو التشكل 
ضمن أطر جديدة تراعي املرحلة. 

ه���ذا ال��ت��ب��اي��ن ب��ني ال��ن��ظ��رت��ني ل��إس��الم، 
تنعكس منه ممارسات على مستوى السلوك، 
بأي  يعرتفون  ال  األوىل  النظرة  فأصحاب 
فهم آخر خمالف لفهمهم، وبالتالي ميكنهم 
تصنيف اجلميع - سواهم- يف دائرة الضالل، 
واالب��ت��ع��اد ع��ن ال��دي��ن، أم��ا أص��ح��اب النظرة 
بوصفهم  اجلميع،  قبول  فيمكنهم  الثانية، 

جمتهدين يف دائرة النص.
ال���ن���ظ���ر، ال بد  ب���ني وج���ه���يت  ول��ل��ج��م��ع 
أن  وه��م��ا  احلقيقتني،  بكلتا  االع����رتاف  م��ن 
نفسه،  الوقت  يف  ولكنه  واح��د،  دين  اإلس��الم 
اإلنسان، وال جييز  التباين عند  واقع  يراعي 
االختالف يف الثوابت، اليت متثل قيم اإلسالم 
األساسية، وبها يكون اإلنسان مسلمًا، ومثال 
عليه  يشتمل  م��ا  بكل  التوحيد  القيم؛  ه��ذه 
العقائد  آخ���ر، أص���ول  م��ن م��ع��اٍن، ومب��ع��ن��ى 
يفتح  مبحكماتها،  والتعبر  وحمكماتها، 
الباب أمام إمكانية تعدد وجهات النظر حول 
ما ميكن االجتهاد فيه من تفصيالت العقائد، 
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اآلخر  يقلد  أن  له  جيوز  ال  املسلم  فاإلنسان 
يف اعتقاداته، فالبد له من اليقني الدال على 

ثبوتها. 
أما ما جيوز فيه االختالف، فهو ما يتعلق 
حركته  يف  اإلنسان  تالحق  اليت  باملتغرات 
واالقتصادي  السياسي  فالواقع  الزمن،  مع 
واالجتماعي هو واقع متغر، ينفتح معه باب 

االجتهاد واسعًا.
أنبياء  ليسوا  املسلمني  أن  هنا  وامل��ه��م 
ورس�����اًل، إمن���ا ه��م ب��ش��ر، ف����إذا ك���ان من 
ما  يف  خطائني  البشر  يكون  أن  الطبيعي، 
أيضا  فاملسلمون  يصدر عنهم من سلوك، 
ويتباينون  الفهم،  مستوى  على  خيطئون 
من  نشهده  ملا  م��رر  ال  إذن؛  االعتقاد،  يف 
يف  األم��ة،  أبناء  بني  واهل��ج��ران  القطيعة 
على  م���ررة  مسألة  االخ��ت��الف  أن  ح��ني 
املستوى الفكري واملعريف، أكثر منه على 

املستوى السلوكي والعملي. 
مسألة  االخ��ت��الف  أن  ن��ع��رف،  هنا  م��ن 
االختالف  هو  ذلك،  يف  والسبب  طبيعية، 
وطبيعته،  وظروفه،  الفهم،  مستوى  على 
أسباب  فكلها  فيها،  يتولد  ال��يت  والبيئة 
يصبح  ح��ت��ى  أواًل،  ب��ه��ا  االع����رتاف  جي��ب 

االعرتاف بضرورة التباين أمراً بديهيًا.
ملا ذكرنا  وإذا حاولنا أن جند مصداقًا 
جند  س��وف  فإننا  اإلس��الم��ي،  واقعنا  م��ن 
إىل  ترجع  املذهبية،  اخل��الف��ات  ك��ل  أن 

بني  مثاًل  فاخلالف  الفهم،  مستويات  تباين 
مسألة  حول  واحلنابلة  واملعتزلة  األشاعرة 
جند  خمتار؟  أم  جمبور  هو  هل  العبد،  فعل 
أن املعتزلة قالوا حبرية العبد، معتمدين يف 
ذلك على بعض النصوص، اليت يظهر منها 
الفهم  فإن  هذا،  وعلى  اإلنسان،  عمل  حرية 
يف  حمكمات،  النصوص  تلك  اعتر  املعتزلي 
بعضها  م��ن  يظهر  ال��يت  النصوص  أن  ح��ني 
املعتزلي  املنظور  يف  اعترت  العبد،  جرية 
من املتشابهات اليت جيب تأويلها، هذا املوقف 
اعتر  ال���ذي  احلنبلي،  امل��وق��ف  خب��الف  ه��و 
النصوص الدالة على اجلر من احملكمات، يف 
حني اعتر النصوص اليت تدل على احلرية 
فعل  ملوضوع  فهمهم  فكان  املتشابهات،  من 
الطرف  ويف  املعتزلة،  ملوقف  معاكسًا  العبد 
اآلخ��ر، جند أن األش��اع��رة ج��اءوا بفهم آخر 
ملوضوع فعل العباد، وهو نظرية الكسب، اليت 
تعي يف ما تعي أن اإلنسان كاسب ألفعاله، 
فهو أشبه بالظرف للمظروف، وهي نظرية 

أقرب إىل ترير املوقف احلنبلي. 
يف  مذاهب  ثالثة  أم��ام  حنن  وباحملصلة، 

وجهات  وكلها  واالخ��ت��ي��ار،  اجل��ر  م��وض��وع 
إذا ظّلت ضمن  م��ررة،  أن تكون  نظر ميكن 
إط���ار ال��ف��ه��م واالج��ت��ه��اد، ول��ك��ن اخل��ط��ورة 
تكمن يف حتول تلك املسألة، من باب التباين 
حتركها  أخرى  دائرة  إىل  للفهم،  الطبيعي 
هذه  حت��ول��ت  عندما  معرفية،  غ��ر  ع��وام��ل 
بني  واهل��ج��ران  للقطعية  سبب  إىل  املسألة 
بعضًا  بعضهم  ي��ك��ف��ر  وع��ن��دم��ا  امل��س��ل��م��ني، 

واستبيحت دماؤهم.
وهكذا إذا تتبعنا كل أسباب اخلالف بني 
سبب  إىل  كلها  ترجع  أنها  سنجد  املذاهب، 
االجتهاد يف دائرة النص، ولذلك فإن حتويل 
تلك التباينات يف وجهات النظر، إىل موضوع 
ال��واح��دة، فهو مما ال  أبناء األم��ة  ص��راع بني 
املشكلة  ب��أن  اجل��زم  وميكننا  ت��ري��ره،  ميكن 
بامتياز،  نفسية  ه��ي  وإمن���ا  عقلية،  ليست 

حتركها مصاحل سياسية وحزبية ضيقة.
لتوحيد  ج��ّدي  مشروع  هناك  ك��ان  وإذا 
أواًل  امل��ش��روع  ه��ذا  يبدأ  أن  بد  فال  املسلمني، 
بتكريس ثقافة التعددية، واالعرتاف باآلخر 
أن  على  ثانيًا  والتسامل  خمالفًا،  كان  مهما 
الوحدة التعي بالضرورة التطابق الكامل يف 
الصعوبة مبكان،  األمر من  األفكار، ألن هذا 
متثل  مشرتكات  على  التوافق  تعي  وإمن��ا 
صبغتنا وهويتنا، ويف نفس الوقت فتح الباب 
ل��إب��داع، ضمن  األم��ة  أم��ام عقليات  واس��ع��ًا 

جتدد دور االجتهاد. 
وال��ط��ائ��ف��ي��ة ال���يت اخت����ذت ط��ري��ق��ه��ا إىل 
كانت  ل��ألّم��ة،  االجتماعية  البنية  تفكيك 

نتاجًا طبيعيًا للفهم الذي حّول اإلسالم إىل 
واإلنسان  واحملتوى،  الروح  عن  بعيداً  قشور، 
إال  ميتلك  ال  عندما  التعصب  شديد  يكون 
خ��ي��اراً واح���دًا، وي��رى أن ه��ذا اخل��ي��ار مهدد، 
صور  ضمن  اإلس��الم  يفهم  عندما  وكذلك 
جامدة ال تقبل التعدد واالجتهاد، األمر الذي 
وتفرده  بامتالكه  اإلنسان  يؤدي إىل شعور 
من  أعمق  احلقيقة  أن  حني  يف  باحلقيقة، 
هذا التصور احملدود، كما أن فهم الدين 
يف إطار القيم، وخاصة القيم الكرى اليت 
تؤسس للتعاون والتكامل البشري، كفيل 
كان  فإذا  الطائفية،  الروح  هذه  بتذويب 
وأدبياته  وأح��ك��ام��ه  عقائده  بكل  ال��دي��ن، 
فهذا  إجي��اب��ي��ة،  قيمًا  حيقق  وتعاليمه، 
كاٍف للحكم على أن الطائفية ليست من 
عائقًا  تقف  سلبية  قيمة  ألنها  اإلس��الم، 
تؤسس  بل  وتكامله،  اإلنسان  تقدم  أم��ام 

لتقويض البناء اإلنساني. 
وال نريد التأسيس للنسبية، وال التنكر 
ل��وج��ود ح��ق��ائ��ق مت��ث��ل م����راد اهلل، وإمن��ا 
احلديث هو عن مستوى فهم اإلنسان هلذه 
احلقائق، فاحلقائق شيء وفهمي هلا شيء 
الوضوح  من  احلقيقة  بلغت  فمهما  آخر، 
فال ترتقي إىل درج��ة أن تكون ج��زءاً من 
أحاكم  أن  لي  حيق  ال  بالتالي  اإلنسان، 

اآلخرين على مستوى فهمي. 
العلمي  ال��ت��ن��اف��س  غ���ر  األم����ر  وه����ذا 
ت��ل��ك احل��ق��ائ��ق،  ل��ل��وص��ول إىل  وال���ف���ك���ري 
األم��ر على كون  واق��ع  يف  يرتكز  فالتنافس 
احلقيقة شيئًا آخر غر ما أملك، هذا الشعور 
الطائفية  لتسرب  جم��ااًل  ي��دع  ال  ذات��ه  حبد 
وازداد  تعلم  كلما  ألن��ه  اإلن��س��ان،  روح  إىل 
الكمال،  عن  بعيد  أنه  أكتشف  كلما  علمًا، 
فكلما  تنفد،  ال  معاٍن  له  مثاًل-  فالتوحيد- 
عن  بعيداً  نفسه  جيد  وتدبر  اإلنسان  تأمل 
أن  يعتقد  الذي  أما  التوحيد،  بعلم  اإلحاطة 
ألوهية،  وتوحيد  ربوبية  توحيد  هو  التوحيد 
اليت  الصفحات  ع��ش��رات  يف  شرحه  وميكن 
ف���إن فهمه  ق��ل��ب،  ع��ن ظ��ه��ر  مي��ك��ن حفظها 
اآلخ��ر،  حملاكمة  معاير  إىل  يتحول  ه��ذا 
يف  املشروحة  القواعد  بعض  خيالف  ال��ذي 
ه���ذه ال��ص��ف��ح��ات، ألن اإلن��س��ان ب��ع��د حفظ 
احلقيقة  امتلك  أنه  يعتقد  الصفحات،  هذه 
وأصبح معراً عنها، وهذا ما وقعت فيه بعض 
رائدة  جعلها  ال��ذي  األم��ر  السلفية،  امل��دارس 

الفكر الطائفي. 
--------------

* عامل دين من السودان
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الطائفية التي اتخذت طريقها 
إلى تفكيك البنية الجتماعية 

لألمة، كانت نتاجًا طبيعيًا للفهم 
الذي حوّل اإلسلم إلى قشور، 

بعيدًا عن الروح والمحتوى، 
واإلنسان يكون شديد التعصب 
عندما ل يمتلك إل خيارًا واحدًا، 
ويرى أن هذا الخيار مهدد، 

وكذلك عندما يفهم اإلسلم 
ضمن صور جامدة ل تقبل 

التعدد والجتهاد
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*الشيخ حممد سعيد املخزومي

قال اإلمام احلسني "ع" : )إن املؤمن اختذ 
اهلل عصمته وقوله مرآته(.

ناجحا  يكون  أن  حيب  ال  الناس  ِمْن  من 
يف احلياة؟ 

وم��ن ِم��ّن��ا حي��ب أن ال ي��ك��ون م��وف��ق��ًا يف 
مشاريع يومه وليلته؟ 

يعيش  أن  يتمنى  ال  ال��ب��ش��ر،  ِم���ْن  وم��ن 
مطمئنًا يف حياته، ال خييفه شيء وال يرعبه 

شيء؟
قويًا،  يكون  أن  يريد  ال  الناس  ِم��ْن  ومن 

بعيداً عن الضعف والوهن، وغر ذلك؟
أم��ام  يبق  مل  ك��ذل��ك،  األم���ر  ك��ان  إذا 
سبيل  يسلك  أن  هو  واحد  سبيل  إاّل  اإلنسان 

هو  ذلك  الوحيد،  النجاح  ومنهاج  الناجحني، 
وعماًل  ق���واًل  احل��ي��اة،  يف  االستقامة  منهاج 
، سواء يف ميدان  وسلوكًا، ويف أي ميدان حلَّ
أو م��ي��دان األس���رة  أو االق��ت��ص��اد،  ال��س��ي��اس��ة 
املتحضرين.  سبيل  ه��و  ف��ه��ذا  واالج��ت��م��اع، 
املتحضرين،  عرفنا  وإذا  املتحضر؟  هو  فمن 
واإلمعات  الرعاع،  اهلمج  نقيضهم،  سنعرف 

اجلهالء فنجتنبهم. وذلك أن:

* الرجل املتحرض عىل 
املنهاج الصحيح دوما 

خيطئ  مل���اذا   : نتأمل  أن  لنا  حي��ق  وه��ن��ا 
ومشروعه  وتصرفه  وفعله  قوله  يف  اإلنسان 

مهما كان نوعه؟ 
اجلواب: ألنه ليس على السبيل الصحيح 
يف احلياة، َوَعْوُد ذلك إىل منط تفكره وفهمه 
الذي يرسم له طبيعة فعله، فإذا فهم األمور 
جنس  م��ن  س��ي��ك��ون  وف��ع��ل��ه  فتصرفه  خ��ط��ًأ 
تفكره وفهمه، بعكس ما إذا كان فهمه إىل 

األمور سليما فسيكون فعله سليما كذلك.
فهمه  صحيٌح  فعله،  الصحيُح  فاالنسان 

وفكره وثقافته.

يكون  الذي  هو  والبناء  احلضارة  رجل  و 
السليمة،  ال��ق��اع��دة  ع��ل��ى  نفسه  وض���ع  ق��د 
ووجهها يف االجتاه الصحيح يف احلياة، فانه 
ربه  له  سخرها  ال��يت  االمكانات  سيستخدم 
احلضاري  العمل  وتأسيس  احل��ي��اة،  بناء  يف 
اليت  اهلائلة  اإلهلية  االمكانات  وفق  الناجح 
َوَما  اَمَواِت  السَّ يِف  َما  َلُكْم  َر  "َوَسخَّ َيّسرها 
يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا ِمنُْه إِنَّ يِف َذلَِك آَلََياٍت لَِقْوٍم 

ُروَن" )اجلاثية/ 13(.  َيَتَفكَّ
إاّل  رها  يقدِّ وال  يفهما  ال  حقيقة  وه��ذه 
من استفاد من نعمة التفكر السليم لقانون 
ُروَن" )اجلاثية/  "إِنَّ يِف َذلَِك آَلََياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

رجل الحضارة والبناء 
هو الذي يكون قد 

وضع نفسه على القاعدة 
السليمة، ووجهها 
في االتجاه الصحيح 

في الحياة
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.)13
امل��ش��اري��ع  ي��ؤس��س  ال����ذي  ال���رج���ل  إذن؛ 
املنهاج  على  القائم  هو  احلياة  يف  احلضارية 

الصحيح. 
أو  صحيحا،  ق��ال  ق��ال  إذا  ت��راه  ول��ذل��ك 
عمل عمل سليما، أو أسس مشروعا سياسيا 
فإنه  غ��ره  أو  فكريا  أو  اقتصاديا  أو  ك��ان 

يؤسسه صحيحا نافعا.
قاعدة معوّجة  املستند على  ذلك  بعكس 
ومنهاج سقيم فإنه يؤسس مشروعه تأسيسا 
يصلح،  وال  ويفسد  االستقامة  عن  منحرفا 
اجتماعيا،  أو  سياسيا  مشروعه  ك��ان  س��واء 

اقتصاديا أو فكريا أو غره.
ال��ص��ح��ي��ح وال��ق��اع��دة  ث���م أن االجت�����اه 
واح���دة  وح���دة  ت��ك��ون  م��ا  ع���ادة  الصحيحة 
احلياة،  يف  وأمثاهلا  افرادها  مع  ومنسجمة 
وعليه فال ميكن أن تكون املشاريع املتناقضة 
كلها  املتضاربة  واملشاريع  املتضادة  واالفكار 
الصحيح  ألن  ومقبولة،  سليمة  صحيحة 
ينتج صحيحا وينسجم مع الصحيح اآلخر 

ويتآلف مع نظره ويتعاضد مع اشباهه.
الذي  احل��ق  هو  الصحيح  أن  والنتيجة 
وُيعمل  به  ُيعمل  أن  وجي��ب  يكون  أن  جيب 

عليه وجيب أن حَيدث.
وال����ذي حي���دد احل���ق ه��و احل���ق لقانون 
إاِلَّ  احْلَقيِّ  َبْعَد  َفاَمَذا  احْلَقهُّ  ُكُم  َربهُّ اهللُّ  "َفَذلُِكُم 

ُفوَن" )يونس/ 32( اَلُل َفَأنَّى ُترْصَ الضَّ
الذي ارسى كل شيء على احلق لقانون 
واألرض  الساموات  خلق  الــذي  وهو   "

باحلق" )األنعام/ 73(.
يكون  أن  اإلن��س��ان  م��ن  تعاىل  اهلل  اراد  و 
على احلق وأن يعمل احلق  وان كل عمله 
حذرنا  ال��ذي  احل��ق  عند  وحمسوب  مرصود 
َعَمَلُكْم  اهللَُّ  ى  َفَسرَيَ اْعَمُلوا  "َوُقِل  بقوله 
اْلَغْيِب  َعامِلِ  إىَِل  وَن  دهُّ َوَسرُتَ َوامْلُْؤِمنُوَن  َوَرُسوُلُه 
َهاَدِة َفُينَبيُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن" )التوبة/  َوالشَّ
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عز  فقال  احل��ق  هو  الوحي  منهاج  وألن 
ْل َعىَل اهللَِّ إِنََّك َعىَل احْلَقيِّ  وجل  لرسوله "َفَتَوكَّ

امْلُبنِِي" )النمل/ 79(.
ما  ه��و  احل��ق، واحل��ق  ه��و  الصحيح  إذن 
واف���ق أم��ر احل��ق)وه��و اهلل ت��ب��ارك وت��ع��اىل(. 
اإلن��س��ان أن حي��ذر من  ول��ذل��ك ك��ان على 

اخلروج عن احلق إىل غره.
اإلن��س��ان  م��راق��ب��ة  ش���دة  أن  نفهم  وه��ن��ا 
وح��ذره من اخل��روج عن املسار الصحيح هو 

الذي يسميه القرآن الكريم بالتقوى.
من  رب��ه  اإلن��س��ان  مراقبة  هي  فالتقوى 

الوقوع مبا خيالف احلق، واملتقي هو املراقب 
يفكر  ف��ال  وال��ف��ك��ر،  والفعل  ال��ق��ول  يف  لربه 
مبا خيالف اهلل وال يقول ما خيالف اهلل وال 
يتصرف مبا يعارض اهلل عز وجل وال يعصي 

اهلل شيئا.
م��ن هنا ي��ك��ون اإلن��س��ان احل��ض��اري هو 
املؤمن الذي جيعل اهلل عصمته وقوله مرآته، 
ُقوا  ِذيَن َآَمنُوا اتَّ َا الَّ فيستمع إىل خطابه " َيا َأهيهُّ
اهللََّ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا* ُيْصِلْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم 
َوَرُسوَلُه  اهللََّ  ُيطِِع  َوَمْن  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر 
  )71-70 َعظِيام" )االحزاب/  َفْوًزا  َفاَز  َفَقْد 
منه  ومطلوب  اخلطاب  بهذا  معيٌّ  أنه  يفهم 
والفعل  القول  من  الصحيح  على  يكون  أن 
يفعل  وال  غلطا  يقول  فال  والفكر،  والفهم 
وال  احل��ق،  يوافق  مبا  إاّل  يفكر  وال  شططا، 
كما  املتقني  من  يكون  أن  إاّل  كذلك  يكون 
اَم َيَتَقبَُّل اهللَُّ ِمَن  قال تعاىل يف كتابه اجمليد "إِنَّ

امْلُتَِّقنَي" )املائدة/ 27(. 

* ومن كان كذلك كانت مشاريعه 
حضارية ناجحة صحيحة حمضا

• فاملتقون... 
ُتْفِلُحوَن"  ُكْم  َلَعلَّ اهللََّ  ُقوا  "َواتَّ مفلحون 

)البقرة/ 189(. 
• واملتقون...

 مسددون ألنهم مع اهلل تعاىل وهو معهم 
امْلُتَِّقنَي"  َمَع  اهللََّ  َأنَّ  َواْعَلُموا  اهللََّ  ُقوا  َواتَّ  "

)البقرة/ 194(.

• واملتقون...
 حي���ذرون اخل���روج ع��ن منهاج احل��ي��اة، 
خمالفة  أن  لعلمهم  اخلطأ  يف  يقعون  ف��ال 
الثمن  دف���ع  ع��ل��ى  ترغمهم  احل��ي��اة  م��ن��ه��اج 
ُقوا  "َواتَّ تعاىل  فقال  بعقوبات صارمة  باهظًا 
اْلِعَقاِب" )البقرة/  َشِديُد  اهللََّ  َأنَّ  َواْعَلُموا  اهللََّ 

)197
• واملتقون...

 ه��م ال��ذي��ن ي��ن��ظ��رون ب��ع��ني ال��ب��ص��رة 
طرفة  ذل���ك  ع��ن  يغفلون  ف��ال  اآلخ����رة  إىل 
إَِلْيِه  ُكْم  َأنَّ َواْعَلُموا  اهللََّ  ُقوا  "َواتَّ لقانون  عني 

وَن" )البقرة/ 203( رَشُ حُتْ
واملتقون...

حياتهم  يف  ش��يء  كل  يصنعون  حينما 
اهللََّ  ُقوا  "َواتَّ اآلخ���رة  بعني  إل��ي��ه  ي��ن��ظ��رون 
امْلُْؤِمننَِي"   ِ ــرشيِّ َوَب ُماَلُقوُه  َأنَُّكْم  َواْعَلُموا 

)البقرة/ 223(
• واملتقون...

اهلل  وض��ع��وا  وق��د  إاّل  شيئا  يعملون  ال   
مسددون  فُهم  ولذلك  أعينهم  نصب  تعاىل 

َعِليٌم"  ٍء  بُِكليِّ يَشْ اهللََّ  َأنَّ  َواْعَلُموا  اهللََّ  ُقوا  "َواتَّ
)البقرة/ 231(

• واملتقون...
أعمال  يف  تعاىل  اهلل  ي��رون  ال��ذي��ن  ه��م   
وبعدها  قبلها  اهلل  فيجدون  وليلتهم  يومهم 
اهللََّ  ُقوا  "َواتَّ ل��ق��ان��ون  خل��ض��وع��ه��م  وم��ع��ه��ا 
)البقرة/  َبِصرٌي"  َتْعَمُلوَن  باَِم  اهللََّ  َأنَّ  َواْعَلُموا 

)233
• واملتقون...

احلياة  عن  علومهم  يستقون  الذين  هم 
رسله  عر  وتعاىل  تبارك  اهلل  من  وشؤونها 
من  له  يكن  مل  اهلل  يتق  مل  وم��ن  وخلفائهم 
اهللََّ  ُقوا  "واتَّ وج��ل  ع��ز  ف��ق��ال  رص��ي��د  العلم 
ٍء َعِليٌم" )البقرة/  َوُيَعليُِّمُكُم اهللَُّ َواهللَُّ بُِكليِّ يَشْ

)282
• واملتقون...

جعلوا  ألنهم  جتارتهم  تفلح  الذين  هم   
وجل  عز  هلم  فقال  اعينهم  نصب  تعاىل  اهلل 
َأْضَعاًفا  َبا  الريِّ َتْأُكُلوا  اَل  َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيهُّ "َيا 
)آل  ُتْفِلُحوَن"  ُكْم  َلَعلَّ اهللََّ  ُقوا  َواتَّ ُمَضاَعَفًة 

عمران/ 130(
• واملتقون...

مل  حيث  اعدائهم  على  املنصورون  هم   
حميط  فهو  مشروعهم  من  تعاىل  اهلل  يغب 
َا  بهم، وهم به حمدقون ألمره عز وجل "َيا َأهيهُّ
ُقوا  وا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّ ِذيَن َآَمنُوا اْصرِبُ الَّ

ُكْم ُتْفِلُحوَن" )آل عمران/ 200(. اهللََّ َلَعلَّ
• واملتقون...

ه��م ال��ذي��ن حي��س��ن��ون وال ي��س��ي��ئ��ون يف 
والزوجية  واألسرية  االجتماعية  عالقاتهم 
ألن اهلل تعاىل دوما يف حسابهم وعز من قائل 
ِمْن  َخَلَقُكْم  ِذي  الَّ ُكُم  َربَّ ُقوا  اتَّ النَّاُس  َا  َأهيهُّ "َيا 
ِمنُْهاَم  َوَبثَّ  َزْوَجَها  ِمنَْها  َوَخَلَق  َواِحَدٍة  َنْفٍس 
ِذي َتَساَءُلوَن  ُقوا اهللََّ الَّ ِرَجااًل َكثرًِيا َونَِساًء َواتَّ
َرِقيًبا"  َعَلْيُكْم  َكاَن  اهللََّ  إِنَّ  َواأْلَْرَحـــاَم  بِِه 

55

المتقون هم المجتهدون 
في أن يطابق ظاهرهم 
باطنهم فال ينافقون وال 

يغالطون إْذ يرون اهلل 
تعالى بصير بما تخفي 

صدورهم من الحق الذي 
يجب أن يظهروه للعلن 

في القول والفعل



ثقافة رسالية

)النساء/1(.
• واملتقون...

الصحيح  على  املتآلفون  املتعاونون  هم   
ألنهم  مبثله  اخلطأ  جيابهون  فال  احلياة  يف 
َعىَل  تالمذة قوله سبحانه وتعاىل  "َوَتَعاَوُنوا 
ْثِم َواْلُعْدَواِن  اْلرِبيِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعىَل اإْلِ
ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب" )املائدة/ 2(. َواتَّ

• واملتقون... 
ه���م ال���ذي���ن حي�����ذرون ال��ف��ع��ل ال��ب��اط��ل 
ويهربون من  الكاذب،  القول  ويتباعدون عن 
ما  حسابهم  يف  يضعون  وال  واحليلة  امل��ك��ر 
خيالف احلق ملعرفتهم أن اهلل سريع احلساب 
ُقْل  هَلُْم  ُأِحلَّ  َماَذا  "يْسَأُلوَنَك  سبحانه  فقال 
اجْلََواِرِح  ِمَن  ْمُتْم  َعلَّ َوَما  ييَِّباُت  الطَّ َلُكُم  ُأِحلَّ 
مِمَّا  َفُكُلوا  اهللَُّ  َعلََّمُكُم  مِمَّا  ُتَعليُِّموهَنُنَّ  بنَِي  ُمَكليِّ
ُقوا  َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواْذُكُروا اْسَم اهللَِّ َعَلْيِه َواتَّ

َساِب" )املائدة/ 4(  يُع احْلِ اهللََّ إِنَّ اهللََّ رَسِ
• واملتقون... 

ظاهرهم  يطابق  أن  يف  اجملتهدون  هم 
يرون  إْذ  يغالطون  وال  ينافقون  فال  باطنهم 
من  ص��دوره��م  ختفي  مبا  بصراً  تعاىل  اهلل 
احلق الذي جيب أن ُيظهروه للعلن يف القول 
والفعل فقال هلم عز وجل "َواْذُكُروا نِْعَمَة اهللَِّ 

إِْذ  بِِه  َواَثَقُكْم  ِذي  الَّ َوِميَثاَقُه  َعَلْيُكْم 
ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ  ُقْلُتْم َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا َواتَّ

ُدوِر" )املائدة/ 7(. َعِليٌم بَِذاِت الصهُّ
• واملتقون...

اق���واهل���م   ه���م م���ن ال خت���ال���ف 
اف����ع����اهل����م، ف����ال مي���ي���ل���ون هل���واه���م 
ف��ي��ظ��ل��م��ون ب���ل ي��ت��وخ��ون ال��ق��س��ط 
مبا  خبر  عندهم  اهلل  ألن  وال��ع��دل 
ــا  َ َأهيهُّ "َيا  أم����ره:  ممتثلني  ي��ع��م��ل��ون 
ُشَهَداَء  هللَِِّ  اِمنَي  َقوَّ ُكوُنوا  َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ
َعىَل  َقْوٍم  َشنََآُن  ِرَمنَُّكْم  جَيْ َواَل  بِاْلِقْسِط 
لِلتَّْقَوى  َأْقَرُب  ُهَو  اْعِدُلوا  َتْعِدُلوا  َأالَّ 
َتْعَمُلوَن"  باَِم  َخبرٌِي  اهللََّ  إِنَّ  اهللََّ  ُقوا  َواتَّ

)املائدة/ 8(.
• واملتقون....

فيض  إىل  ينظرون  الذين  هم   
نعم اهلل عليهم فال يرتددون يف فعل 
خ��ر ف��ي��ه هلل رض���ا ول��ل��ن��اس ص��الح 
َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيهُّ "َيا  ت��ع��اىل:  فقال 
َقْوٌم  َهمَّ  إِْذ  َعَلْيُكْم  اهللَِّ  نِْعَمَة  اْذُكُروا 
َأْن َيْبُسُطوا إَِلْيُكْم َأْيِدهَيُْم َفَكفَّ َأْيِدهَيُْم 
ِل  َفْلَيَتَوكَّ اهللَِّ  َوَعىَل  اهللََّ  ُقوا  َواتَّ َعنُْكْم 

امْلُْؤِمنُوَن" )املائدة/ 11(.
• واملتقون...

 هم الذين ال يتولون غر اهلل تعاىل ومن 

ومسّلمون  به  مؤمنون  النهم  بواليتهم،  أمر 
َتتَِّخُذوا  اَل  َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيهُّ ألمره فقال : "َيا 
ِذيَن  الَّ ِمَن  َوَلِعًبا  ُهُزًوا  ِدينَُكْم  َُذوا  اختَّ ِذيَن  الَّ
َأْولَِياَء  اَر  َواْلُكفَّ َقْبِلُكْم  ِمْن  اْلِكَتاَب  ُأوُتوا 

ُقوا اهللََّ إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي" )املائدة/ 57(. َواتَّ
• واملتقون...

 هم الذين حيذرون معامالتهم التجارية 

الربا  عن  بعيدا  طيبا  حالال  إاّل  يأكلون  فال 
عز  فقال  واالح��ت��ي��ال  املعاملة  يف  واملغالطة 
ُقوا  وجل: "َوُكُلوا مِمَّا َرَزَقُكُم اهللَُّ َحاَلاًل َطييًِّبا َواتَّ

ِذي َأْنُتْم بِِه ُمْؤِمنُوَن" )املائدة/88(. اهللََّ الَّ
• واملتقون....

ه��م ال��وح��ي��دون ال��ذي��ن خي��ش��ون اهلل يف 
إاّل ما نص عليه اهلل  أن يأكلوا ما هب ودب 
يعرفون  املعصومون ألنهم  ورسوله وخلفاؤه 
كانوا  عما  وسيسأهلم  حيشرون  إليه  أنهم 
َحاَلاًل  اهللَُّ  َرَزَقُكُم  مِمَّا  "َوُكُلوا  فقال:  يفعلون 
ُمْؤِمنُوَن"  بِِه  َأْنُتْم  ــِذي  الَّ اهللََّ  ُقوا  َواتَّ َطييًِّبا 

)املائدة/ 96(.
• واملتقون.... 

اهلل  يف  خيافون  ال  الذين  الشجعان،  هم 
احلق  حساب  على  يساومون  وال  الئم،  لومة 
يف قول حق، أو نقض باطل، ألن الذي يساوم 
ويداهن إمنا يبيع دينه بثمن خبس يف شهادة 
عالمات  من  هي  وتلك  زور،  ق��ول  أو  باطلة 
الفاسقني الذين فسقوا عن دينهم كما تفسق 
التمرة وتنسلخ من قشرتها، ألن املؤمن الذي 
جعل اهلل عصمته وقوله مرآته يصبح ظاهره 
كباطنه، وحمتواه كداخله، ويأبى أن يكون 
َأْن  َأْدَنى  من الفاسقني وقد قال تعاىل: "َذلَِك 
ُتَردَّ  َأْن  خَيَاُفوا  َأْو  َوْجِهَها  َعىَل  َهاَدِة  بِالشَّ َيْأُتوا 
اَل  َواهللَُّ  َواْسَمُعوا  اهللََّ  ُقوا  َواتَّ َأْياَمهِنِْم  َبْعَد  َأْياَمٌن 

هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي" )املائدة/ 108(.
• املتقون.... 

أحل  اهلل  أن  يفهمون  الذين  هم 
وال  ب��أم��ره  فيأمترون  الطيبات  هل��م 
فيخادعون  الدنيا  حبطام  يطمعون 
الناس ليوهموا عليهم أن ما يفعلونه 
ع��ني ال��دي��ن وم���ن ض��واب��ط شريعة 
منهم  غفل  إذا  أم���ا  امل��رس��ل��ني،  سيد 
انتباهه  ف��ور  رب��ه  إىل  فسيعود  غافل 
مِمَّا  من غفلته وقد قال تعاىل : "َفُكُلوا 
اهللََّ  إِنَّ  اهللََّ  ُقوا  َواتَّ َطييًِّبا  َحاَلاًل  َغنِْمُتْم 

َغُفوٌر َرِحيٌم" )االنفال/ 69(.
اإلن���س���ان  أن  ي��ت��ب��ني  ه���ن���ا  م����ن 
هو  ل��الس��ت��ق��ام��ة  ال��ص��ان��ع  املستقيم 
يف  وسكناته  حركاته  جيعل  ال��ذي 
يلتزم  املستقيم، وال  الصحيح  امليزان 
يكون موافقا ألوامر  أن  إاّل  الصحيح 

احلق املبني.
وه��ذا ه��و امل��ؤم��ن ال��ذي ق��ال عنه 
املؤمن اختذ  :)إن  "ع"  اإلم��ام احلسني 

اهلل عصمته وقوله مرآته(.
--------------

* عامل دين مقيم يف كندا

 الرجل الذي يؤسس 
المشاريع الحضارية 
في الحياة هو القائم 

على المنهاج الصحيح. 
ولذلك تراه إذا قال قال 
صحيحا، أو عمل عمل 

سليما، أو أسس مشروعا 
سياسيا كان أو اقتصاديا 
أو فكريا أو غيره فإنه 
يؤسسه صحيحا نافعا



التنبيه على السارق 
س: حينما أرى شخًصا يسرُق من شخٍص غيِر منتبه، 
علّي  يجُب  فهل  ذل��ك؛  غير  أو  منشغال  بائًعا  ك��ان  ك��أن 

تنبيهه؟
ج: ينبغي التنبيه.

الخمس على الصبي
س: أ يجب على الصبي تخميس أمواله أم ينتظر إلى 

ما بعد البلوغ؟
فيه  اّتجر  لو  الصبي  الخمس في مال  لزوم  األحوط  ج: 
بذمة  تعلق  يفعل  لم  ولو  عنه،  يدفعه  أن  وعليه  ولّيه، 

الصبي وعليه أن يدفعه بعد بلوغه.

وقت الظهور
الكثير منا: هل نحن في عصر  ي��راود  س: س��ؤال 
أحاديث  أن هناك  إلى  المهدي(؟ إضافة  )اإلمام  ظهور 

ال��رس��ول )ص��ل��ى اهلل عليه وآل���ه( واه���ل بيته  ع��ن 
ب ال��وق��ات��ي��ن، وه���م ال��ذي��ن ي��ح��ددون وقتا  ُت��ك��ذِّ

لظهور االمام عليه السالم؟
عن  المأثورة  الروايات  من  الكثير  حسب  ج: 
تعالى  اهلل  فإن  السالم  عليهم  المعصومين 
ذلك  غير  ُيقال  وما  الظهور  وقت  يعلم  وحده 

ال ُيؤخذ به.

الصالة بدون طهارة
س: إذا كان المكلف يغتسل غسال باطال وهو 

جاهل، فهل يجب أن يعيد صلواته بعد علمه؟
ج: يجب إعادة الصالة إذا وقعت دون طهارة.

الصالة مع الدماء
س: هل يجوز الصالة مع دم القروح و الجروح و الدمل 

إذا زاد على اإلبهام؟
ج: جواز الصالة مع دم القروح والجروح الُيشترط أن يكون 

بقدر اإلبهام، وإليك حكم المسألة بالتفصيل:
)ُيستثنى من اشتراط طهارة الثوب والبدن في الصالة 
تلوث ثوب أو بدن المصلي بدم الجروح والقروح الموجودة 
حاليًا في بدنه حتى تبرأ تمامًا، فتجوز الصالة مع هذا الدم 
البدن  من  ال��دم  إزال��ة  أو  الثوب  تغيير  صعوبة  حالة  في 
أّما  ومستقرًا،  كبيرًا  الجرح  يكون  أن  وبشرط  وتطهيره، 
الجروح الصغيرة اآلنية التي تبرأ سريعًا فال يعفى عن دمها.

بناًء عليه فإّن الصالة تصحُّ مع الدماء التي تلوث ثياب 
بسبب  أو  مثاًل،  االصطدام  ح��وادث  بسبب  المصاب  وبدن 

العمليات الجراحية ويصعب إزالتها.
أّما دم الرعاف أو الدم الخارج من الفم واللثة فال ُيعتبر 

من المستثنيات ألّنه ليس من دماء الجروح.

التعامل مع الكتابات المقدسة
أو  الجاللة  لفظ  عليها  مكتوبًا  أوراق���ًا  وج��دت  إذا  س: 

اسم أحد المعصومين أو  األسماء التي تنتهي بأسماء اهلل 
الحسنى كعبد اهلل وعبد الرحمن وغيرها، فما هو  أفضل 

طريقة للتعامل معها؟ 
إلقاؤها  األوراق هو  الطرق للتعامل مع هذه  ج: أفضل 

في الماء أو دفنها في  الصحراء. 

ال يخمسون ويتعاملون بالربا
أهله  يخمس  ال  ال��ذي  البيت  في  األك��ل  حكم  ما  س: 
وإن  منهم؟  الهدية  قبول  يجوز  وهل  بالربا؟  ويتعاملون 
كان ذلك يجوز، فمتى نعطي خمس ما أكلناه وما قبلناه 

من هدية؟
ج: األقوى جواز ذلك )بالنسبة لمن ال يخمس( واألولى أن 
يحسب المستفيد كل عام قدرًا من المال ويخرجه كخمس 

لجبران مثل هذه التصرفات.
من  ماله  كل  كان  فإن  بالربا،  يتعامل  كان  من  أما   
إذا  أما  الهدية منه،  أخذ  أو  األكل عنده  الحرام فال يجوز 
كانت أمواله خليطًا من الحرام والحالل فال بأس بذلك.

نذر ترك التدخين
س: لقد نذرُت إذا توظفت أن أترك التدخين، 
وانا اآلن في تعب من ترك السجائر، فهل هناك 

طريقة لمخالفة النذر؟
نحن ننصحك - أوالً - أن تتحمل تعب ترك 
السجائر لفترة حتى يصبح األمر عاديًا وطبيعيًا 
لك، فالتدخين ال تخفى عليك أضراره، والعاقل ال 
يجلب الضرر لنفسه باختياره، واإلنسان يمتاز عن 
األحياء األخرى بإرادته وقدرته على اتخاذ القرار الذي 

ُيصلحه. 
أما مخالفة النذر ففيها الكّفارة، وهي: 

عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة 
مساكين، فإن عجز عن الكّفارات الثالث فصيام ثالثة أّيام. 

ال تصلي.. هل أطلقها؟
س: زوج�����������تي التص�����������لي وال تص�����������وم وع�����������ندما 
وال�����������صالة تصلي  الصوم  من�����������ها  واطلب  انصح�����������ها 
الزوجية  وتصوم لفترة ثم تترك، ما ح�����������كم عالق�����������تي 
وال  تصلي  ال  كانت  إذا  أطلقها  أن  علي  يجب  وه��ل  بها؟ 
بصورة جيدة  الزوجية  بواجباتها  تقوم  أنها  علما  تصوم، 

وان قلبها طيب؟
تسلك  أن  الالزم  وإنما  عل�������يك طالقها،  لي�������س  ج: 
الص�������حيح  الط�������ريق  إلى  له�������دايتها  السبل  كل 
وتخ�������ويفها  الم�������ستمر  النص�������ح  ط�������ريق  ع�������ن 
الدينية  والبرامج  المجالس  وحضور  تعالى  اهلل  عذاب  من 
وما  الصحيحة  الدينية  الفضائية  القنوات  من  واإلستفادة 

شاكل ذلك. 
وإرشادها  زوجتك  هداية  مسؤولية  تتحّمل  كزوج  أنت 
إلى الصراط السوي، وبإمكانك أن تستعين ببعض العلماء 
في  والحكمة  التجربة  ذوي  دينيا من  الملتزمين  االخوة  أو 

العمل على هدايتها. 

مطابقة لفتاوى  سماحة المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد محمد تقي المدرسي )دام ظله(
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 النور السجين

* حممد طاهر حممد
روى السيد هاشم معروف احلسي يف 
كتابه "سرة االئمة االثي عشر" ج 2 ص 
اإلمام  استدعى  العباسي  املهدي  ان   :328
الكاظم عليه السالم، وعرض عليه أن يرد 
السالم  عليه  اإلم��ام  فرفض  اليه  فدكًا 
عليه  ق��ال  امل��ه��دي،  عليه  أحّل  ومل��ا  قبوهلا، 
سأله  وملا  حبدودها،  ااّل  أقبلها  ال  السالم: 
السالم:  عليه  ق��ال  ح��دوده��ا،   عن  املهدي 
امل��ه��دي،  وج��ه  فتغر  ع���دن..  األول:  احل��د 
ق��ائ��اًل: واحلد  االم��ام واص��ل كالمه  لكن 
الثاني : مسرقند.. فأربد وجهه.. فلم يعبأ 
واحلد  الواثق:  بلهجة  وخاطبه  االم��ام،  به 
حتى  املهدي  ميهله  ومل  أفريقية..  الثالث 
الرابع؟!  واحل��د   : واض��ح  بأضطراب  سأله 
السالم، وهو ال يزال حمتفظًا  فقال عليه 
بهدوئه وهلجته املطمئنة: سيف البحر ما 

يلي اخلزر وأرمينية..
احلد  يسمع  وهو  املهدي  يتمالك  فلم 
وجهه،  يعلو  والغضب  ق��ام  أن  إال  ال��راب��ع، 
وقد فهم مقصود االمام، فقال له: مل يبق 
شيء، فتحول اىل جملسي..! فأجابه االمام 
إن  ب��أن��ي  أعلمتك  لقد  املنتصر:  بلهجة 

حددتها مل تردها. 
أول ما ُيالحظ من هذه احملاورة بني 
البيت  خليفة عباسي وإمام من إئمة أهل 
والنظرة  الشاسع  البون  هو  السالم،  عليه 
اجلانبني،  عند  اخلالفة  ملفهوم  املتناقضة 
خيتلف  مل  العباسيني،  عند  املفهوم  فهذا 
وتعدد  باختالف  إاّل  آخ��ر،  اىل  خليفة  من 

قامت  ال��يت  والوحشية  القمعية  الوسائل 
امتألت  وق��د  ال��دم��وي��ة.  سياستهم  عليها 
وموبقاتهم،  جبرائمهم  ال��ت��اري��خ  كتب 
وأدنى مراجعة لتارخيهم االسود، ُيستشف 
صفحات  م��ن  صفحة  وأس���وأ  أبشع  منها 
ال��ت��اري��خ االس���الم���ي، ف��م��ف��ه��وم اخل��الف��ة 
السلطة  مفهوم  يعدو  ال  العباسيني  عند 
واالس��ت��ب��داد  والتشريد  والقتل  وال��ت��ج��ّر 
بشتى  احل��ك��م  مقاليد  ع��ل��ى  واالس��ت��ي��الء 
مل  إذ  عقيم"،  "امللك  شعار  ورفع  الوسائل، 
العباسيون  ارتكبها  اليت  اجلرائم  تقتصر 
وشيعتهم  السالم،  عليهم  البيت  أهل  على 
م���ن ه��ذه  االوف�����ر  ال��ن��ص��ي��ب  وإن ك����ان 
طالت  ب��ل  حبقهم،  ارتكبت  ق��د  اجل��رائ��م 
يتخوفون  من  وحتى  بل  املسلمني،  مجيع 

منه من العباسيني أنفسهم.

املنهج الذي أثار كوامن العباسيني
 يقول اخلوارزمي عن املنصور : "الذي 
مل يتورع عن قتل ابن أخيه وعمه عبد اهلل 
بن علي وأبي مسلم مؤسس دولته"، و روى 
الصدوق يف "عيون أخبار الرضا" )ج 1 ص 
املأمون  إلبنه  قال  العباسي  ه��ارون  ان   )91
االم���ر ألخ��ذت  ه���ذا  ن��ازع��ت��ي  ل��و  "واهلل   :
لذا  عقيم"،  امللك  ف��إن  عيناك،  فيه  ال��ذي 
اليت  املقولة  هذه  استثمر  قد  املأمون  جند 
ال��دم��وي��ة، فلم  م��ع نزعته  مت��اه��ت مت��ام��ًا 
ول��و كان  األم���ني،  أخيه  قتل  ع��ن  ي��ت��ورع 
أخ��وه..  فعل  ما  لفعل  املنتصر   هو  االم��ني 
العباس،  هذا هو مفهوم اخلالفة عند بي 
الوصول اىل السلطة بشتى الوسائل وحكم 
وهتك  واالستبداد  واجل��ور  بالقهر  الناس 

احلرمات. 
امل��ف��ه��وم عند االم��ام  لكن م��ا ه��و ه��ذا 

الكاظم عليه السالم؟ 
لو رجعنا اىل تاريخ أهل البيت عليهم 
ال���س���الم، جن��د ه���ذا امل��ف��ه��وم م��ت��ج��ل��ي��ًا يف 

يف  جن��ده  ال��س��واء..  على  وأفعاهلم  أقواهلم 
قول أمر املؤمنني عليه السالم البن عباس 
طريقه  يف  وه��و  نعله  خيصف  رآه  عندما 
ابن عباس أن يكون  حلرب اجلمل، فينكر 
االم��ام  فيبادره  امل��ق��ام،  ه��ذا  يف  الفعل  ه��ذا 
ج��واب  فيكون  ه���ذه؟  قيمة  م��ا  ب��ال��س��ؤال: 
جواب  فيأتي  هلا،  قيمة  ال  بان  عباس  ابن 
االمام عليه السالم ليبني املفهوم احلقيقي 
اليت  السماوية  أهدافها  ويوضح  للخالفة 
االنسان  واصالح  واالحسان  اخلر  جتسد 
"واهلل  ل��ه:  فيقول  ف��اض��ل  جمتمع  وخ��ل��ق 
انها أحب الّي من إمرتكم، إاّل أن أقيم حقًا 
يف  املفهوم  هذا  جند  كما  باطاًل"،  وأدف��ع 
الشروط اليت وضعها االمام احلسن عليه 
السالم على معاوية، واليت تنهاه عن سفك 
دماء االبرياء واالمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، ويتجلى هذا املفهوم بأروع صوره يف 
نهضة االمام احلسني عليه السالم بقوله: 
خرجت  وإمنا  بطرًا،  وال  أشراً  خرجت  "ما 
لطلب اإلص��الح يف أمة جدي رس��ول اهلل، 
املنكر"،  عن  وأنهى  باملعروف  آمر  أن  أري��د 
االئمة  سلوك  يف  املفهوم  هذا  جتلى  كما 
االم���ام  وم��ن��ه��م  ك��ل��ه��م  ال���س���الم،  عليهم 
فاخلالفة  السالم،  عليه  جعفر  بن  موسى 
ال��ب��ي��ت، سلطة  أه���ل  م��ف��ه��وم  ت��ك��ن يف  مل 
بقدر ما هي مسؤولية وواجب جتاه االمة 
اليت  االسالم احلقة  أحكام  وقيادتها، وفق 
جاء بها خامت النبيني صلى اهلل عليه وآله، 
وصونها من الزيغ واالحنراف، وهذا االمر 
ال يتأتى ألحد سوى االئمة الذين اختصهم 
اهلل بوحيه ونص عليهم الرسول االكرم، 
االم��ام  قصده  م��ا  وه��ذا  بالكتاب  وقرنهم 

الكاظم عليه السالم يف جوابه للمهدي.
وق����د أث�����ار م��ن��ه��ج االم������ام وس��رت��ه 
السالم،  عليه  فبقي  العباسيني،  حفيظة 
طيلة حكم املهدي حتت الرقابة الشديدة، 
من  أكثر  بغداد  اىل  املهدي  استدعاه  وقد 
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مرة وسجنه وعزم على قتله، فكان االمام 
ينجو بدعاء يدعوه. ويف عصر اهلادي عاش 
االمام عليه السالم حادثة فخ األليمة، وما 
جرى على أهل بيته من املآسي، فكان عليه 
السالم يتلّوى أملًا على هذه احلادثة، وعّر 
عنها بقوله عليه السالم: "مل يكن لنا بعد 

الطف مصرع أعظم من فخ". 

يف مدرسة السجن
يف  االم���ام  قضاها  ال��يت  السنني  وأم���ا 
ما مّر عليه يف  أس��وأ  ه��ارون فكانت  عصر 
ملراقبة  أجهزته  ه��ارون  سّخر  فقد  حياته، 
اإلم����ام ورص���د ح��رك��ات��ه وس��ك��ن��ات��ه وك��ث��رت 
قاساه  ما  أشد  ولعل  حوله  واجلواسيس  العيون 
االم���ام م��ن ذل��ك، ان��ه ك��ان م��ن ضمنهم أق��رب 
السيد  الديي  املرجع  يقول  االم��ام،  اىل  الناس 

كتابه  يف  امل���دّرس���ي  ت��ق��ي  حم��م��د 
)لكي  ص193:  االس��الم��ي"،  "التاريخ 
ت��ت��م��ك��ن ال��س��ل��ط��ات ال��ع��ب��اس��ي��ة من 
بذلت  فقد  املعلومات  على  احلصول 
م��ن أج���ل ذل���ك ال��ك��ث��ر م��ن األم���وال 
ل���ش���راء ال���ذم���م ح��ت��ى ذم����م بعض 
والكليي  الكشي  روى  و  العلويني". 
على  دخ��ل  امس��اع��ي��ل  ب��ن  ان حممد 
ظننت  "م��ا  وق���ال:  العباسي  ه���ارون 
رأيت  حتى  خليفتني  األرض  يف  ان 
عليه  يسلم  جعفر  بن  موسى  عمي 
مائة  هارون  اليه  فأرسل  باخلالفة.. 
بالذحبة، فما  اهلل  الف درهم، فرماه 

نظر منها اىل درهم وال مّسه". 
وهذا ما أثار كوامن حقد هارون 
على االمام الكاظم عليه السالم، فهو 
االم���ام  يشكله  م��ا  غ���ره  ق��ب��ل  يعلم 
ومكانته  ع��ل��ي��ه،  خ��ط��ر  م��ص��در  م��ن 
اليت  اجلماهر  نفوس  يف  العظيمة 
فصمم  واسعة،  شعبية  قاعدة  تكّون 
ع��ل��ى اع��ت��ق��ال االم�����ام واس��ت��دع��ائ��ه 
فذهب  اهلل،  رس��ول  ج��ده  مدينة  من 
اىل  طريقه  يف  امل��دي��ن��ة،  اىل  بنفسه 
على  بالقبض  جالوزته  فأمر  احلج 
اىل  به  يتوجهوا  ان  وأمرهم  االم��ام، 

الذي  املنصور  جعفر  بن  عيسى  وأم��ر  البصرة، 
كان واليًا من قبل هارون بسجنه، فبقي االمام 
سنة يف سجن عيسى، حتى أمره هارون بقتله، 
لكن عيسى امتنع وكتب اليه كتابًا مضمونه 
انه ال يستطيع قتل رجل يقضي ليله بالعبادة، 

ويصبح صائمًا، وطلب منه أن يرسل من يتسلم 
من  هارون  فأرسل  سبيله،  خيلي  أو  منه  االمام 
الفضل  عند  ليودعه  عيسى  م��ن  االم���ام  تسّلم 
طويلة،  م��دة  عنده  االم��ام  فقضى  الربيع،  بن 
أمره هارون  ال يصرف وجهه عن احمل��راب، ثم 
فكتب  الربيع،  بن  الفضل  فأبى  االم���ام،  بقتل 
الرمكي،  حييى  بن  الفضل  اىل  بتسليمه  اليه 
الشديدة،  املراقبة  حتت  وضعه  و  منه  فتسّلمه 
ثم وسع عليه وأكرمه فبلغ ذلك هارون، فأمر 
ه��ارون  فاغتاظ  الفضل،  ف��أب��ى  بقتله  الفضل 
بني  الفضل  بضرب  شاهك  ب��ن  السندي  وأم��ر 
حييى  فتوسط  قتله  وأراد  س��وط،  مائة  يديه 
بن خالد الرمكي والد الفضل يف ختليص ابنه 
منه وسّلم االمام اىل السندي الذي ضيق عليه، 
حماوالت  السالم  عليه  سجنه  اثناء  جرت  وقد 
قدر  م��ن  لالنتقاص  ه���ارون  قبل  م��ن  ك��ث��رة 

منه  اع��رتاف  وانتزاع  الخضاعه  واخ��رى  االم��ام 
هذه  ك��ل  لكن  العباسية  اخل��الف��ة  بشرعية 
ارسال  منها،  الذريع،  بالفشل  باءت  احمل��اوالت 
جارية حسناء، اىل االمام على أمل إغرائه..! وملا 
ساجدة  وجدها  االمر،  ليتفحص  هارون  ذهب 

خلف االم���ام وه��ي ت��ق��ول "ق����ّدوس، ق���ّدوس"، 
فقال هارون : سحرها موسى بن جعفر..! 

فضل  ص��ار  ان  بعد  ه���ارون،  ح���اول  كما 
فعلته  يرر  أن  الناس،  حديث  وعبادته  االم��ام 
ال��ش��ن��ع��اء ب��إط��الق س���راح االم����ام، مب��ج��رد أن 
االم��ام  م��ن  اع��رتاف��ًا  ذل��ك  فيكون  العفو  يسأله 
التشهر  ه���ارون  يستطيع  ث��م  وم��ن  ب��ال��ذن��ب، 
هذه  ان  تناسى  أو  نسي  ه��ارون  ولكن  باالمام، 
النفس األبية ال ميكن ان ختضع وتطلب العفو 
لإمام  قيل  انه  اليعقوبي  روى  بارئها.  من  إال 
طويلة  م��دة  مكث  أن  بعد  جعفر،  ب��ن  موسى 
ليكلم  ف��الن  اىل  كتبت  ل��و  ه���ارون:  سجن  يف 
آب��ائ��ه أن  أب��ي ع��ن  ف��ق��ال: حدثي  ه���ارون فيك 
اهلل أوصى اىل داود: "ما أعتصم عبد من عبادي 
أسباب  عنه  قطعت  إال  دون��ي  خلقي  من  بأحد 
والعجيب  حتته".  من  األرض  وأسخت  السماء 
طاعته  اهلل  ق��رن  مم��ن  يطلب  مم��ن 
له  يتوسط  من  يطلب  أن  بطاعته، 

عند طاغية كهارون !
وان����ت����ش����رت م���ع���اج���ز االم�����ام 
بيوت  يف  حتى  وكراماته  ومناقبه 
للسلطة  قلق  فكان مصدر  سجانيه، 
من  الكثر  واصبح  سجنه،  يف  وه��و 
أبي  ب��ن  علي  آلل  ببغضهم  ُع��رف��وا 
من  رأوا  ملا  ل��إم��ام،  موالني  طالب، 
السندي،  أخت  مثل  ورع��ه،  و  تقواه 
زه��رة،  ب��ن  واملسيب  ب��ش��ار،  وخ��ادم��ه 
الذي اذا أراد املنصور شرًا برجل أمر 
اليه  أوك��ل  ملا  لكن  اليه،  بتسليمه 
السالم  عليه  الكاظم  االم��ام  حبس 
ب��  يناديه  وص��ار  مواليه،  من  أصبح 
االم��ور جتري  تلك  س��ي��دي"، كل   "
أمام هارون أو تنقل اليه عن طريق 

العيون فيزداد غيظًا وغمًا. 
ان  بعد  ه��ارون،  أم��ام  يكن  فلم 
من  الكثر  اىل  االم���ام  ح��ب  تغلغل 
رجال دولته، وقادة جيشه بل وحتى 
هذه  من  احلد  إاّل  وجواريه،  غلمانه 
االهلية  الروحية واخلالفة  السلطة 
ليحافظ  االم����ام،  ب��ه��ا  يتمتع  ال��يت 
وخ��الف��ت��ه  ال��ق��م��ع��ي��ة  سلطته  ع��ل��ى 
قتل  سوى  ذلك  اىل  سبيل  من  وليس  املزيفة، 
االمام فسولت له نفسه اخلبيثة، تلك اجلرمية 
عليه  فبقي  االم���ام  اىل  ال��س��م  ب��دس  ال��ن��ك��راء  
ملتحقًا  حنبه  قضى  ث��م  أي���ام،  ثالثة  ال��س��الم 

بالرفيق االعلى مع آبائه الطاهرين.

كان مصدر قلق للسلطة 
وهو يف سجنه، واصبح 

الكثري من ُعرفوا ببغضهم 
آلل عيل، موالني لإلمام، ملا 
رأوا من تقواه و ورعه، مثل 

أخت السندي، وخادمه 
بشار، واملسيب بن زهرة، 
الذي اذا أراد املنصور شًا 

برجل أمر بتسليمه اليه



اسوة حسنة

طاه
ُ

رتل التضاريس خ
ُ
  ت

انتامَءُه    ت��روي  الوحي  فصوُل  ُخطاُه 

سفرُها          ت��ق��ّدَس  أرواٌح   حيُث  اىل  

مالئكاً           ال��ض��ي��اِء  ت��اري��ُخ    فينسُل   

نشورُه              يضيُئ  م��وت��اً   يقتني   أىت  

ال��س��امِء بروحِه            ت��ض��اري��َس   ف��ج��اَب  

رف��رف��ْت                ب��ال��ن��ب��وءِة  ضنيناً   وك���ان   

مالمحاً                  ال��وج��وِد    أق��اوي��َل   فأفنى  

امل��راي��ا  قصائداً                   ب��ن��ج��واُه   ف��ش��بَّ��ْت  

ه                  كفُّ ال��رات��ي��ِل   ح���زِن   يف   وتخفُق  

ل��رِِّه                  قلباً  األرِض   نبُض   وينشقُّ  

حزنِها                ب��واك��رِ  م��ن   ص���وٌت   وينبُع  

نجَمه                  تسحُر  الليُل   ي��ل��وُذ   مب��وىس  

نسكِه                قضباِن   خلَف  فجٌر   وي��ه��دأُ  

عىل  فرٍة  قد  جاَء  ضوًء  مع  الندى           

ي��ب��وُح  اىل  األش��ي��اِء  آي���اِت روح��ِه           

قبلًة           األرُض  أض��الع��ِه   م��ن  لتنبَت  

حامئٍم            ف�جُر  كفيه   م��ن   وينبُض 

ح�وائٍج             ب��اُب  أَش���ذاُه  م��ن   وتفتُح  

ش�واطٌئ              ال��دم��وِع   ألَج��ي��اِل  عليها  

فيهام               قيديِن     عاَف   ولكن   فأرَسى  

منهام              الشهادِة    تواريُخ    فصاغْت   

شاعٍر             روُح   أىًس   ْت   جفَّ سيدي..  فيا 

بُلَغًة               ال��ح�����وائ��ِج  ب���اَب  ي��ا  يناجيَك 

أرتقي             طُهرَِك  بعَض  هبني  الطهِر..  أبا 

أَعشبْت النوِر  شاطُئ  بجوٍد..  يل  وجْد 

ان��ب��ي��اَءُه ع��ط��رُه��ا  يقفو  ح��ي��ُث  اىل 

كساَءُه النبيُّ  أل��ق��ى    رسِّه���ا    عىل 

ل��ت��رَج يف  ذك���ِر  ال��س��امِء  س��امَءُه

ع��ىل ك��ل ف��ج��ٍر.. خ���طَّ  فيه ن��داءه

بقاَءُه الرحيِل   همِس  يف  ليعلَن  

ن��ق��اَءُه تجلو  اآلب���اِء   رؤى   عليها  

دع���اَءُه ال��خ��ل��وُد  يتلو   أن   وآث���َر  

ل��واَءُه ال��دم��وِع  سفِر   م��ن   لتنسَج  

ابتالَءُه ت��روي  االصفاِد  س��ورِة  صدى 

وي��غ��رُس  يف  ب��غ��داِده��ا ك��ري��اَءُه

ي��رتِّ��ُل  يف  س��ج��ِن  ال��ج��راِح ح���راَءُه

م��ن��اج��اُة  م��ع��ش��وٍق   ت��ت��وُق ل��ق��اَءُه

وت��ن��ش��ُد  أَن�����داُء  ال��ق��ب��اِب إب���اَءُه

ت��ص��وُغ  س���الالُت  ال��س��امِء ص��ف��اَءُه

ك���أيِّ  ن��ب��يٍّ  إذ  ي��ب��وُح اص��ط��ف��اَءُه

بهاَءُه ْت  م��دَّ األف��ِق   وج��وُه   عليها  

رث���اَءُه ويسقي  بالسلوى    يظللُّ  

سخاَءُه فاحْت  اآلف��اِق   يف   ج��داوُل  

ع��ط��اَءُه ت��ديل  األَم����الُك    تظلُّلها    

اىل  اآلن  خ��ف��ٌق   ي��روي��اِن  ف��داَءُه

دم��اَءُه العيوِن  يف   وأَذك���ْت   شعاراً  

ب��ك��اَءُه تضيُئ  أَح�����داٌق   ل��ت��ورَق  

��ُر  يف  أَض���الِع���ه   ك��رب��الَءُه ت��س��جِّ

ض��ي��اَءُه م��ن��َك    يستاُف   ف��ل��ٍك   اىل 

ع��ل��ي��ه  ق���ل���وٌب ت��س��ت��درُّ من����اَءُه

* حممد طاهر حممد

*ُألقيت هذه القصيدة يف "مهرجان اجلوادين" 
الذي أقامته العتبة الكاظمية املقدسة يف الصحن 

الكاظمي الرشيف يف 11 رجب 1433 املــوافق 
2 /6 / 2012 يف الذكرى 1250 إلستشهاد 

اإلمام موسى بن جعفر عليه السالم



* الشيخ قاسم مظلوم عبد اهلل

قـال أمـري املؤمنـني عليـه السـالم: ش 
اخوانك ، من داهنك يف نفسـك وساترك 

عيبك«.
ان الفـرار مـن احلقائـق والتغطيـة عىل 
الوقائـع، ال حيـل مشـكلة وال يقـدم مـن 
خدمـة ألحد، وعليه فـان االصغاء للذين 
يسـعون لكتامن احلقائق وإخفـاء العيوب 

و  اآلخـر  مشـاعر  جـرح  عـدم  هبـدف 
إرضائه، او اسـباغ احلسـن عليهـا، وهذا 
ليس فقـط ال يعد خدمة يف عـامل الصداقة 
فحسـب، انام يعد خيانة كربى يدفع ثمنها 
الصديـق او ربام االخ او الزوج أو أي فرد 

من افراد املجتمع.
أين نحن من احلديث الرشيف: »املؤمن 
مرآة اخيه املؤمـن«. بمعنى ان خيرب املؤمن 
أخاه  املؤمن بعيوبه بلغة املحبة والتواضع 

بقصـد اإلصـالح. يقول االمـام الصادق 
عليه السـالم: »املؤمن أخـو املؤمن، عينه 
ودليلـه، الخيونـه وال يظلمه، واليغشـه، 
هـذه  مـن  فيخلفـه«..  وعـدًا  واليعـده 
االقـوال واحلكـم العظيمـة ألهـل البيت 
عليهم السـالم، جيـب ان نكون قد وصلنا 
اىل رشـدنا و وعينا، وإدراك الواقع املرير، 

ولذا جيب ان نفعل خريًا  ال شًا.
* طالب يف احلوزة العلمية

* آمال حسني كريم

وجود عدد كبري من الشـباب يف الشوارع 
واالحياء السكنية، وبالقرب من االسواق، 
يبعـث عـىل االعتقـاد أن الشـعب والبلـد، 
حيظـى برصيـد ضخم مـن القـوة والكفاءة 
لبنـاء هذا البلـد املنكوب.. فاملظهر مسـتٍو، 
النظـرات  هنـاك  ثـم  سـليم،  والظاهـر 
احلـاّدة، التي ربـام تفيد إلرعاب املفسـدين 
واملتطاولـني عـىل حقوق النـاس، لكنها مع 
األسـف موجهة اىل من هو بحاجة اىل نظرة 
مسـؤولة وحمرتمة.. اهنا موجهة اىل الفتيات 
يف  النسـوة  او  املـدارس،  مـن  اخلارجـات 

الشوارع والطرقات.
ال نتحدث بلغة الوعظ وحتريك املشاعر، 
مثل كلـامت: »أنت لديك أخت.. هل تقبل 
ألختـك ذلك«؟ وغريها، إنام نريد التحقق؛ 
هـل فعاًل نحـن نمتلك عنرص قـوة كهذا يف 

املجتمع ، وهم الشباب؟
هـؤالء  مـن  عـدد  عـىل  خاطفـة  نظـرة 

التائهـني، يدلنا عىل أهنم ليسـوا بتلك القوة 
واملتانـة، ألن بمجـرد وجود عنـرص أقوى، 
وهو الرشطي، أو صاحب املحل املسـؤول 
وامللتـزم بالقيـم االجتامعيـة والدينية، نجد 
تلـك النظـرات احلـاّدة والقوية تسـقط عىل 
الـرتاب فـورًا، وال تبقـى يف مكاهنـا، وإال 
اذا كان الشـاب ينظر بقوة وحّدة اىل سـيارة 
»الكّيـة« القادمة من بعيـد عىل أمل ان تقف 
وتأخـذه معهـا، لن يعتـب عليه أحـد، وإن 
سـأله سـائل، سـيكون سـؤاله يف غري حمله. 
وإذن؛ امامنـا نظـرات وعيـون ال جذور هلا 
وال اسـاس يف الوجدان والضمري والعقل، 
الهنا نابعة من نزوات وإثارات كاذبة يسعى 
صاحبها ان يطبقها عىل الواقع، عّله جيد من 
تستجيب لنداء الشيطان ومكائده، فاذا كان 
»كيـد الشـيطان ضعيفًا«، فهـل يكون ذلك 

الشاب بنظراته، قويًا وشجاعًا..؟
باحلقيقة نحن بحاجة اىل شـباب شجعان 
وأقوياء، لبناء البلد وصونه من التجاوزات 
واالنحرافات، ومعروٌف ان طبقة الشباب، 

تشـكل نقطة قـوة وامتياز مهـم وكبري ألي 
بلد ناهـض يف العامل، فبلـدان العامل مل تتقدم 
مـن  لـذا  السـّن،  يف  والطاعنـني  بالعجـزة 
املؤسـف حقـًا ان نـرى االسـتخفاف هبـذا 
انسـانيته  عـن  البعـض  وحتـول  االمتيـاز، 
فيلهث هنـا وهناك لتصفح وجـوه الفتيات 

او النساء بال فائدة. 
واعتقـد ان مسـؤولية احلفـاظ عـىل هذه 
وكارثـة  ضعـف  اىل  حتوهلـا  وعـدم  القـوة 
ومأسـاة، يقـع عىل األهـل بالدرجة االوىل، 
فهـم الذيـن يزرعـون الضعـف يف نفـوس 
ابنائهـم، بينـام الصحيـح، هو منحهـم الثقة 
بالنفس، وحتميلهم املسؤولية ليس فقط عن 
افـراد أرسهتم، بل عن اجلريان وابناء املنطقة 

واملجتمع بأكمله.

شّر األخوان

عيون حاّدة تخفي ضعفًا قاتاًل

بأقال مكم
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* حسن احلسني
ان أّمة او امامً تدفع رضيبة تورطها يف معارك وحروب، فهذا 

من االمور املقبولة عقال وعرفاً، واما ان تدفع أمة "بريئة" فاتورة 

معارك وحروب االمم االخرى ، فهذا من العجب العجاب!

ان   : ايام  قبل   ، الرويس  الرئيس  بوتني،  فالدمير  السيد  قالها 

الناتو )وحلف شامل االطليس( أضحى من مخلفات الحرب الباردة، 

والبد ان يتحول هذا الحلف اىل منظمة سياسية ونحن لن نتحمل 

ولن نقبل قواعد هذا الحلف ومنظومته الصاروخية بالقرب منا.

وعقالنياً،  يُعد شجاعاً  بوتني  للسيد  املوقف  ان هذا  بالتأكيد 

الن روسيا اليوم قامت عىل انقاض االتحاد السوفيتي وانهيار جدار 

للرأساملية،  املناوئة  القطبية  وزوال  الرشقية،  اوربا  ومعها  برلني 

فلامذا تستمر تداعيات ومخلفات تلك الحقبة املشؤومة ، والتي 

تخلصت منها روسيا اليوم ثم تدفع رضيبتها اىل يومنا هذا؟!

يف مقابل هذا املوقف، نرى املوقف العجيب من زعامء امتنا 

تفتح  الشيوعية  القطبية  انتهاء  بعد  فركيا  املعاكس،  باالتجاه 

يف  اراضيها  يف  الصاروخية  املنظومة  وتنرش  الناتو  لحلف  ذراعيها 

الوقت الذي مل تتورط تركيا يف الحرب العاملية الثانية ليك تتحمل 

ودفعت  االوىل  العاملية  الحرب  يف  بحامقة  تورطت  بل  وزرها، 

"اآلستانة"  يف  االسالمية  الخالفة  بحل  انتهت  والتي  رضيبتها 

واصبحت الدولة العثامنية يف خر كان كام جاء يف مقررات مؤمتر 

لوزان عام 1925.

ثم ان تركيا التي تفننت بكل اساليب "االستجداء" ليك تدخل 

بوجهها،  موصدة  كلها  االبواب  رأت  انها  اال  االوريب،  االتحاد  يف 

تنمي  امامها ال ليك  االوربية مفتحة  "االبواب"  ترى  بان  فتتفاجأ 

قابليتها التنموية والتقنية عر االتحاد االوريب، بل بتصدير مخلفات 

البلد املسلم  الثانية اىل اراضيها عر عسكرة هذا  الحرب العاملية 

وادخال قوات الناتو اىل اراضيها رغم علمها ان هذا االمر يثر اكرث 

جرانها كروسيا وايران وسوريا ، علامً ان حكومة اردوغان رفعت 

وما تزال شعار "تصفر املشاكل" مع الجميع!

الريء  الفسلطيني  الشعب  يدفع  ان  بد  فال  فلسطينياً  اما 

املانيا  زعيم  هتلر"  "ادولف  اسمه  مسيحي  رجل  ارتكبها  رضيبة 

مجازر  ارتكب   � قيل  كام   � النه   ، الثانية  العاملية  الحرب  وقائد 

بحق اليهود وأحرقهم يف "الهلوكست" املزعومة ، فال بد ان يدفع 

املسلمون الفلسطينيون � كام املسلمون االتراك ! رضيبة حرب مل 

يدخلوا فيها ويتحملوا احدى مخلفات الحرب الباردة االخرى اال 

وهي دولة "ارسائيل"!!

اخرجت  امة  خر  "كنتم   : تعاىل  قوله  ق��رأوا  املسلمني  ان 

، ومن رشوطها  اآلية برشطها ورشوطها  يقرأوا  مل  ولكن  للناس.." 

باملعروف وتنهون  تأمرون   .."  : بها كذلك  قراءتها كاملة والعمل 

عن املنكر"!

رسالتها  وتكون  العامل  وتقود  الوجود  اىل  االمة  تخرج  فكيف 

، بل  باملعروف  املنكر واالمر  انكار  بواجب  تقم  الخامتة ومل  هي 

متناسني قوله تعاىل : " َولَْن تَرَْض َعْنَك الْيَُهوُد َواَل النََّصاَرى َحتَّى 

تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم"؟

وهل يرض ناتو اوربا عن اسالميّي تركيا اال برشوط؟  

وان يرض يهود ارسائيل عن إسالميي القاهرة اال باالبقاء عىل 

الغائها..  عن  ناهيك  بتعديلها  التفكر  ال  ديفد"  "كامب  معاهدة 

االرض  شياطني  وساوس  ومخلفات  آثار  من  للتحرر  مناسبة  انها 

وكذلك مخلفات حروبهم!؟

خير أّمة.. ومخلفات الحرب الباردة!






